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WPROWADZENIE
Oddajemy w  Państwa ręce kompendium wiedzy o  organizacji i  prowa-

dzeniu szkoleń w wybranych zawodach ginących: kowal, kołodziej, tkacz, pie-
karz/cukiernik wyrobów tradycyjnych wraz z  przykładami dobrych praktyk, 
analizą sytuacji rzemieślników oraz systemu kształcenia zawodowego w Pol-
sce, Niemczech i na Litwie. Materiał ten dedykowany jest osobom zaintereso-
wanym szkoleniem bądź nadzorowaniem szkoleń w ginących zawodach jak 
i ich uczestnikom, a zatem stanowi usystematyzowanie wiedzy w dziedzinie 
organizacji szkoleń w ginących zawodach i dydaktyczne wsparcie w procesie 
szkolenia młodych rzemieślników.

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu „Ginące zawody na eu-
ropejskim rynku pracy” Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne sektora Kształcenia 
i szkolenia zawodowe Programu Erasmus +. Był to projekt międzynarodowe-
go partnerstwa organizacji związanych z kształceniem zawodowym młodzie-
ży z Polski, Litwy i Niemiec popularyzującym ginące zawody i tradycyjne rze-
miosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji 
młodych osób na rynku pracy. Dzięki zawiązanemu partnerstwu pomiędzy 
Europejskim Centrum Kształcenia i  Wychowania OHP w  Roskoszy (Polska), 
Starostwem powiatu Oberhavel (Niemcy) a  Wileńską Szkołą Technologii, 
Biznesu i Rolnictwa (Litwa) mogliśmy połączyć siły, by zrealizować wspólne 
działania, które pozwoliły na wymianę doświadczeń i rozwiązań na szczeblu 
europejskim pomiędzy organizacjami zajmującymi się kształceniem, szkole-
niem i młodzieżą.

Projekt miał na celu zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawo-
dach ginących oraz promocję tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na 
poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości 
i  samozatrudnienia, w  związku ze wzrostem zainteresowania produktami 
i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami. Nabycie lub podniesie-
nie kompetencji w  zakresie ginących zawodów, dotarcie do rzemieślników, 
przedsiębiorców, instytucji, osób związanych z zawodami ginącymi oraz za-
interesowanych ich popularyzacją, opracowanie materiałów szkoleniowych 
i promowanie szkoleń w celu poszerzania grona dobrze wykwalifikowanych 
rzemieślników stanowi szeroką formę ochrony przed zapomnieniem daw-
nych zawodów. Celem projektu było także zwiększenie dostępu do szkoleń 
i kwalifikacji zwłaszcza dla młodych osób mających trudności z wejściem na 
rynek pracy z  uwagi na niskie bądź niewystarczające kompetencje poprzez 
porównanie i  usystematyzowanie wiedzy w  dziedzinie organizacji szkoleń 
dla młodzieży w  ginących zawodach oraz przeszkolenie kadry organizacji 
partnerskich i młodzieży chcącej uzyskać i poszerzyć swoje kwalifikacje zawo-
dowe. Dodatkową wartość po zakończonym projekcie stanowi popularyzacja 
i  wdrażanie szkoleń wśród jak największej grupy społeczeństwa na terenie 
państw, z których pochodzą partnerzy projektu, a tym samym umożliwienie 
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młodym ludziom nabycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych z  zakresu 
tradycyjnego rzemiosła.

Zawody rzemieślnicze, które w ostatnim okresie zostały zapomniane i nie-
mal całkowicie wyparte z rynku przechodzą falę ponownego zainteresowania 
związaną z rodzącą się potrzebą powrotu do dawnych, oryginalnych i często 
niepowtarzalnych od strony estetycznej i  funkcjonalnej produktów, które 
dotyczą różnych dziedzin naszego życia. W tych okolicznościach szczególnie 
cenne są inicjatywy, które podtrzymują tradycje zawodowe i  zawierają ele-
menty dziedzictwa we współczesnych zastosowaniach. Zmieniający się rynek 
pracy jest szansą dla zawodów ginących i tych, którzy chcą je wskrzeszać. 

Dysproporcje pomiędzy zainteresowaniem produktami i  usługami wy-
konywanymi tradycyjnymi metodami, a  brakiem wykwalifikowanych rze-
mieślników oraz chęć kształcenia się i poznawania ginących zawodów przez 
młodzież, uzmysłowiły nam potrzebę reaktywacji zawodów ginących, jako 
alternatywy zatrudnienia bądź samozatrudnienia w krajach UE. 

Organizacja szkoleń w  ginących zawodach jest jednym ze sposobów na 
zwiększenie grona młodych, dobrze wykwalifikowanych rzemieślników 
podtrzymujących i  chroniących przed zapomnieniem dawne tradycje i  za-
wody. Obecnie osoby zainteresowane kształceniem bądź doszkalaniem się 
w zanikających zawodach mają trudności ze znalezieniem właściwej oferty. 
Organizacja tego rodzaju szkoleń jest dużym wyzwaniem ze względu na od-
chodzenie doświadczonych rzemieślników mogących przekazać swą wiedzę 
młodszemu pokoleniu. Dostrzegalny jest także brak kompleksowej oferty za-
wierającej informacje na temat szkoleń w ginących zawodach. 

Publikacja składa się z czterech części. W części pierwszej Porównanie tra-
dycyjnego rzemiosła i sytuacji rzemieślników pracujących w zawodach zagrożonych 
wyginięciem mających szanse reaktywacji w Polsce, na Litwie i w Niemczech omó-
wiono tradycyjne rzemiosło, zdefiniowano przyczyny powodujące zanikanie 
wielu zawodów rzemieślniczych w  krajach partnerskich, dokonano analizy 
sytuacji rzemieślników ginących zawodów i tradycyjnego rękodzieła w Polsce, 
w Niemczech i na Litwie. Ponadto określono szanse na reaktywację ginących 
zawodów i  tradycyjnego rzemiosła oraz podano przykłady dobrych praktyk 
w  zakresie promocji i  ochrony ginących zawodów zaobserwowane podczas 
realizacji projektu.

W części drugiej Porównanie systemu kształcenia zawodowego i szkoleń w gi-
nących zawodach w krajach organizacji partnerskich dokonano porównania sys-
temu kształcenia ogólnego i zawodowego w Polsce, w Niemczech i na Litwie 
oraz omówiono proces kształcenia zawodowego młodzieży w kontekście gi-
nących zawodów.

Część trzecia Organizacja szkoleń w  ginących zawodach stanowi usystema-
tyzowanie wiedzy o organizacji szkoleń w ginących zawodach, przedstawia 
informacje o zrealizowanym w trakcie trwania projektu międzynarodowym 
szkoleniu w ginących zawodach. Materiał ten  zawiera informacje pomocne 
przy organizacji szkoleń, wskazuje na co szczególnie zwrócić uwagę podczas 

8  



realizacji szkoleń tego rodzaju, a także prezentuje możliwości poświadczania 
i uznawania nabytych umiejętności.

W części czwartej Charakterystyka poszczególnych zawodów i programy szko-
leń w ginących zawodach przedstawiono informacje o każdym zawodzie, w któ-
rym przeprowadzono szkolenie: kowal, tkacz, kołodziej i  piekarz/cukiernik 
wyrobów tradycyjnych, przykładowy program nauczania, opis wyposażenia 
warsztatu, potrzebne materiały, metody i formy prowadzenia zajęć oraz wy-
kaz nabytych umiejętności zawodowych.

Publikację kończą wypowiedzi osób zarządzających organizacjami part-
nerskimi projektu. Materiał ten ukazuje zasadność podejmowania działań, 
rozumianych jako szeroka forma promocji i  ochrony przed zapomnieniem 
dawnych zawodów oraz zwiększenie dostępu i promowania szkoleń w giną-
cych zawodach i tradycyjnego rzemiosła w krajach UE.
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ROZDZIAŁ 1
Porównanie tradycyjnego rzemiosła i sytuacji rzemieślników 
pracujących w zawodach zagrożonych wyginięciem mających 

szanse reaktywacji w Polsce, na Litwie i w Niemczech 

Postęp techniczny, zastępowanie produkcji ręcznej przez tańszą produk-
cję maszynową, gwałtowna urbanizacja wsi, zanikanie kultywowania tradycji 
rzemieślniczych, spadek popytu na rękodzieło, wymieranie pokolenia starych 
rzemieślników ludowych przyczyniły się do zaniechania wielu zawodów wy-
konywanych jeszcze nie tak dawno w  celu zaspokojenia własnych potrzeb 
życiowych lub w  formie świadczonych na rynku usług. Dotyczy to głównie 
zawodów rzemieślniczych i tradycyjnego rękodzielnictwa. 

Z drugiej strony usługi i produkty wykonywane tradycyjnymi metodami 
są w dzisiejszych czasach coraz bardziej poszukiwane, coraz wyraźniejsza jest 
tendencja zakupu ręcznych, oryginalnych, solidnych wyrobów na bazie na-
turalnych materiałów. Dodatkowo popularny obecnie ekologiczny styl życia 
i moda na rękodzieło sprawiają, że przedstawiciele zawodów ginących stają 
się coraz bardziej poszukiwani. W tej sytuacji pojawiły się dysproporcje po-
między zainteresowaniem produktami i usługami wykonywanymi tradycyj-
nymi metodami, a brakiem wykwalifikowanych rzemieślników i możliwości 
kształcenia się w wybranym zawodzie.

1.1 Przyczyny zanikania zawodów rzemieślniczych:

−	 rozwój technologiczny powodujący zastępowanie ręcznie wykonywanych, 
oryginalnych przedmiotów z droższych surowców produkcją maszynową 
z tańszych, ale słabszych jakościowo produktów;

−	 popyt na tanie produkty, co skutkuje zalaniem rynku masowo wytwarza-
nymi przez tanią siłę roboczą przedmiotami z zagranicy, głównie z rynków 
azjatyckich;

−	 łatwy dostęp do tańszych produktów i usług za granicą, szczególnie w re-
jonach przygranicznych (dotyczy przykładowo zakupu usług i produktów 
rzemieślniczych z  Polski przez osoby mieszkające na niemieckich tere-
nach przygranicznych);

−	 brak zainteresowania młodzieży nauką i  pracą w  zawodach rzemieśl-
niczych spowodowany niekorzystnym wizerunkiem rzemiosła – praca 
w rzemiośle postrzegana jest jako przestarzała, ciężka i niedochodowa;

−	 niedostateczna promocja rzemiosła i korzyści z posiadania tytułu czelad-
nika i mistrza;

−	 wymieranie doświadczonych rzemieślników, którzy mogliby przekazać 
umiejętności młodszemu pokoleniu;

−	 odejście młodych osób od rodzinnych tradycji rzemieślniczych przekazy-
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wanych z pokolenia na pokolenie;
−	 brak spójnych działań w  systemie edukacji umożliwiających kształcenie 

następców i zachęcających do wykonywania tradycyjnych zawodów rze-
mieślniczych;

−	 niedostateczne wykorzystanie przez lokalne władze tradycyjnych zawo-
dów jako podstawy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;

−	 upadek wielu większych zakładów, dających zatrudnienie rzemieślnikom 
(np. huty szkła, zakłady włókiennicze, cegielnie, kaflarnie, zakłady cera-
miczne);

−	 niż demograficzny, coraz mniej młodych osób wchodzących na rynek 
pracy.

Tak duża liczba czynników determinujących zanikanie wielu zawodów 
rzemieślniczych świadczy o  istniejących barierach, które należy uwzględnić 
podejmując działania na rzecz promocji ginących zawodów i  tradycyjnego 
rzemiosła. 

1.2 Sytuacja rzemieślników ginących zawodów i tradycyjnego rękodzieła 
w krajach partnerskich

Ważnym aspektem realizacji projektu „Ginące zawody na europejskim 
rynku pracy” były międzynarodowe spotkania projektowe w  każdym kraju 
partnerskim. Jednym z celów tych spotkań było zapoznanie się ze specyfiką 
występowania rzemieślników i funkcjonowania różnych podmiotów związa-
nych z ginącymi zawodami, spotkania z lokalnymi interesariuszami projektu 
i wymiana dobrych praktyk.

Dzięki zrealizowanym spotkaniom poznawaliśmy sytuację rzemieślników 
pracujących w zawodach zagrożonych wyginięciem oraz porównaliśmy zawo-
dy ginące mające szanse reaktywacji w Polsce, na Litwie i w Niemczech, popy-
tu i podaży na produkty i usługi wytwarzane w ramach tych zawodów w celu 
ich weryfikacji pod kątem przydatności na obecnym rynku oraz możliwości 
szkolenia w tych zawodach. Mieliśmy możliwość spotkań z przedstawiciela-
mi samorządów, szkół, organizacji rzemieślniczych, stowarzyszeń, z rzemieśl-
nikami, twórcami ludowymi, przedsiębiorcami, dzięki którym poznawaliśmy 
specyfikę rzemiosła tradycyjnego i różnych podmiotów związanych z ginący-
mi zawodami w Polsce, w Niemczech i na Litwie. Ważnym elementem była 
także wymiana  doświadczeń w zakresie szkolenia w tradycyjnym rzemiośle 
i w ginących zawodach w krajach partnerskich. Spotkania były równocześnie 
świetną okazją do promocji tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na 
poziomie międzynarodowym.

NIEMCY
Sytuację tradycyjnego rzemiosła i ginących zawodów w Niemczech mo-

gliśmy poznać podczas międzynarodowego spotkania projektowego, które 
zostało przygotowane przez Starostwo Powiatu Oberhavel. 
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Odwiedzając Ośrodek Kursów i Dokształcania Dorosłych i Młodzieży TÜV 
Rheinland Akademie, Ośrodek Zawodowego Kształcenia Praktycznego Lehr-
bauhof oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Eduarda Mauera w  Hennigsdorf 
mieliśmy okazję zapoznać się z systemem kształcenia zawodowego młodzie-
ży w Brandenburgii oraz poznać zawody rzemieślnicze, w których zaobserwo-
waliśmy elementy tradycyjnego rzemiosła i  ginących zawodów. Przykładem 
tego jest współczesny zawód murarza, który w  swoim programie nauczania 
uwzględnia moduł szkoleniowy tradycyjnego układania bruku od podstaw. 
Dzięki warsztatom zlokalizowanym w  zadaszonej hali, młodzież szkoląca się 
w tym zawodzie może uczyć się niezależnie od pory roku i pogody. Na uwagę za-
sługuje także nauka podstaw zawodu stolarza z wykorzystaniem tradycyjnych 
metod i na bazie naturalnego drewna. W ośrodku młodzież uczy się łączenia 
elementów drewnianych w sposób tradycyjny, bez nowoczesnych metod łącze-
nia śrubami i  innymi elementami metalowymi, dzięki czemu potrafi później 
wykonywać konstrukcje czy też prowadzić renowacje metodami tradycyjnymi. 

Wizyta w  Velten niedaleko Berlina była zasmucającym nas przykładem 
zanikania ginącego zawodu kaflarza i zduna. Na przełomie XIX i XX wieku 
funkcjonowały tam 43 fabryki pieców kaflowych, które dostarczały do Berlina 
ponad 100 tys. pieców rocznie. Dziś o dawnych fabrykach przypominają tylko 
tablice informacyjne oraz Muzeum Pieców Kaflowych z pokaźnym zbiorem 
eksponatów, a bogate tradycje tego regionu pielęgnuje tylko jedna, niewiel-
ka wytwórnia kafli. Dawni rzemieślnicy pracujący w tych zawodach nie mieli 
komu przekazać swojej bogatej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Od lat 
nie organizuje się w tym regionie nauczania w zawodzie kaflarz i zdun, skut-
kiem czego jest brak wykwalifikowanych rzemieślników zdolnych podtrzy-
mać bogate tradycje kaflarskie regionu.

Niż demograficzny oraz brak młodych ludzi chcących kształcić się w za-
wodach rzemieślniczych to problem, z którym boryka się coraz więcej branż 
w Niemczech, między innymi piekarnictwo. W ciągu ostatnich dziesięciu lat 
liczba piekarni spadła w Niemczech o prawie jedną trzecią. Powodem zamy-
kania lokalnych piekarni jest głównie brak rąk do pracy i  spadające zainte-
resowanie zawodem ze strony uczniów. Problemem jest także brak młodych 
wykwalifikowanych rzemieślników, którzy w  przyszłości mogliby prowadzić 
własne piekarnie. 

Ciekawym przykładem rozwijania się w  dotkniętej problemami bran-
ży jest rodzinna firma piekarnicza „Bäckerei & Konditorei Plentz”. Rodzinna 
piekarnia, która umiejętnie łączy tradycje i nowoczesność istnieje od ponad 
130 lat, a stare rodzinne przepisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. 
Obecnie piekarnię prowadzi już czwarte pokolenie piekarzy. Na przestrzeni 
lat piekarnia wzbogaciła się o nowoczesne maszyny i nowe oddziały. To, co od 
pokoleń się nie zmieniło, to tradycyjny sposób ręcznego wyrabiania chleba 
i cotygodniowe rozpalanie na placu przed piekarnią zabytkowego pieca chle-
bowego opalanego drewnem, w którym wypieka się tradycyjny chleb, po któ-
ry przyjeżdżają klienci z całej okolicy i Berlina. Prowadzący piekarnię podjęli 
działania, aby ich chleb został wpisany na listę Niematerialnego Dziedzictwa 
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Kulturowego UNESCO, co byłoby potwierdzeniem wartości tradycyjnych me-
tod. Wraz z rozwojem piekarni i wzrostem jej rozpoznawalności zwiększa się 
także liczba młodych osób chętnych do odbywania praktycznej nauki zawo-
du i pracy w piekarni Plentz. 

Niezwykłym doświadczeniem okazała się wizyta w rodzinnym warsztacie 
kowalskim Olafa Petera Scholza w  Gransee, mistrza w  zawodzie podkuwacz 
koni, który z pasją opowiadał o aspektach swego zanikającego zawodu, zade-
monstrował techniki pielęgnacji i podkuwania kopyt końskich oraz zaprezen-
tował unikalny mobilny warsztat kowalski. Przedstawiciele delegacji z  Litwy 
i Polski mogli się przekonać, że zawód kowala i podkuwacza dobrze prosperuje 
w regionie. W Niemczech w latach 60-tych XX wieku zastąpiono konie trakto-
rami, co spowodowało nagły spadek zapotrzebowania na zawód podkuwacza 
koni. Od kilkunastu lat widoczny jest jednak znaczny wzrost zapotrzebowania 
w  zawodach kowal i  podkuwacz koni. Wprawdzie konie nie wróciły do pra-
cy na polu, ale powstaje coraz więcej szkółek jeździeckich i  jest coraz więcej 
prywatnych właścicieli koni. W całej Brandenburgii jest obecnie około 70-80 
podkuwaczy i w chwili obecnej jest to jeszcze liczba wystarczająca, koni jednak 
przybywa i zapotrzebowanie na takie usługi wzrasta. Osoby zainteresowane 
kształceniem w tym zawodzie mają możliwość podjęcia nauki m.in. u Olafa 
Scholza i zdania egzaminu państwowego, który rokrocznie odbywa się w Ber-
linie. Do egzaminu każdego roku przystępuje średnio dwunastu kandydatów.

LITWA 
Podczas kolejnego spotkania projektowego mieliśmy możliwość zapo-

znania się z sytuacją tradycyjnego rzemiosła i ginących zawodów na Litwie, 
głównie w rejonie wileńskim, gdzie swoją siedzibę ma organizacja partner-
ska projektu – Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i  Rolnictwa (Vilniaus 
technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla).

Konferencja „Ginące zawody na litewskim rynku pracy” była okazją do wy-
miany spostrzeżeń oraz poznania litewskiego rzemiosła i ginących zawodów. 
Kraj ten jest znany z  rękodzieła ludowego, które jest ciągle żywe zwłaszcza 
w rejonach wiejskich, głównie dzięki starszym osobom podtrzymującym ro-
dzinne tradycje. Litwa od dawna słynie z ceramiki, tekstyliów, kowalstwa, ob-
róbki bursztynu, techniki rzeźbienia krzyży w drewnie. Z kolei do zawodów, 
które zajmują szczególne miejsce w litewskim rzemiośle należy: garncarstwo, 
tkactwo, rzeźbiarstwo w  drewnie, snycerstwo, plecionkarstwo, kowalstwo. 
Garncarstwo ma bardzo stare i  solidne korzenie na Litwie, jest najbardziej 
archaicznym rzemiosłem tego kraju. Litewska ceramika z oryginalnym wzor-
nictwem jest bardzo popularna i poszukiwana w Europie, szczególnie cera-
mika czarna, która jest rozpoznawalnym symbolem Litwy, więc rzemieślnicy 
trudniący się tym zawodem nie mają problemu ze zbytem swoich artykułów. 
Z kolei tradycyjne wzory tkanin litewskich, zachowane prawie w niezmienio-
nej formie do dziś, są osadzone w symbolice religii bałtyckich. Niemal każda 
gospodyni litewska posiadała warsztat tkacki, przy którym zasiadała zimą, do 
dziś w większości gospodarstw zachowane są wyroby tkackie. Najbardziej po-
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pularnym włóknem był len, który obecnie jest symbolem kultury litewskiej. 
Rzeźbiarstwo i snycerstwo od dawna zajmuje szczególną pozycję w rzemio-
słach artystycznych kraju. W państwie zachował się zwyczaj stawiania krzyży 
i tabliczek przydrożnych z rzeźbami wizerunku Jezusa Chrystusa i Matki Bo-
skiej. Technika rzeźbienia krzyży w drewnie w 2001 roku została umieszczona 
na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO na Litwie.

Dzięki Dr. Birutė Basiulienė z Agencji Rozwoju Rynku i Przedsiębiorczości 
przy Ministerstwie Rolnictwa, podczas konferencji dowiedzieliśmy się o po-
mocy rządowej w  tworzeniu korzystnych warunków dla tradycyjnych rze-
mieślników do pracy, wykonywania i  popularyzacji produktów dziedzictwa 
narodowego. Podczas konferencji nabyliśmy także informacje o nowatorskim 
narzędziu do poświadczania wartości historycznej i przekazywanej z pokole-
nia na pokolenie umiejętności wytwarzania produktu, którym są certyfikaty 
Dziedzictwa Kulturowego. Jest to bardzo cenna inicjatywa, warta zaszczepie-
nia także w Polsce i w Niemczech. Produkty dziedzictwa narodowego są wy-
robami certyfikowanymi, wykonywanymi przez rzemieślników, które posia-
dają unikalne cechy jakościowe i strukturę, nie są produkowane masowo, lecz 
wykonywane ręcznie z tradycyjnych surowców lub z wykorzystaniem starych 
bądź równoważnych nowych technologii. Certyfikaty, na wniosek rzemieśl-
ników, wydawane są przez Agencję Rozwoju Rynku i Przedsiębiorczości przy 
Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej. Dotychczas ponad 1600 wyro-
bów wykonanych przez ponad 500 tradycyjnych rzemieślników uzyskało cer-
tyfikat i  zostało uznanych za produkty dziedzictwa narodowego. Tradycyjni 
rzemieślnicy, których wyroby uzyskały certyfikat, otrzymują pomoc rządową 
na publikacje, organizację nauczania tradycyjnego rzemiosła, uczestnictwo 
i prezentację swoich wyrobów na różnych wystawach i przedsięwzięciach na 
Litwie i za granicą. Co roku produkty dziedzictwa narodowego prezentowane 
są na wielu targach w Wilnie i różnych rejonach Litwy. 

Zdjęcie nr 1 – logo litewskiego dziedzictwa kulturowego, umieszczane na 
certyfikowanych produktach.

Źródło: https://www.infoanyksciai.lt/naujienos/tautinio-paveldo-veiklos-finansavimas/ 
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Zdjęcie nr 2 – przykład certyfikatu produktu narodowego.

Źródło:https://www.silaineskrastas.lt/kultura/tradicinio-zasu-turgaus-tautinio-paveldo-
produkto-sertifikatas-jau-pagegiuose/ 

Pozytywnym zjawiskiem na Litwie jest wsparcie tradycyjnych rzemieśl-
ników nie tylko na poziomie rządowym, ale także samorządowym, czego 
przykładem jest samorząd wileński. Będąc na wileńskiej Starówce zapozna-
liśmy się z systemem pomocy dla rzemieślników w ramach Stowarzyszenia 
Rzemiosł Artystycznych. Zostało ono założone w 2006 roku jako kontynuacja 
Programu Rzemiosł Etnograficznych, Artystycznych i  Kiermaszów, zainicjo-
wanego przez Urząd Miasta Wilno w 2001 roku. Stowarzyszenie Rzemiosł Ar-
tystycznych wskrzesza i promuje tradycje rękodzieła Wileńszczyzny, zrzesza 
rzemieślników biorących udział w miejskich festiwalach i kiermaszach, orga-
nizuje szkolenia, wystawy, seminaria i wydarzenia informacyjne oraz umożli-
wia rzemieślnikom doskonalenie się. Instytucja współpracuje z warsztatami 
rzemieślniczymi i  galeriami, muzeami, biurami podróży i  innymi organiza-
cjami z  różnych krajów, a  także wspiera swoich członków w  przygotowaniu 
projektów mających na celu uzyskanie wsparcie finansowego. Zamierzeniem 
Stowarzyszenia jest także odtworzenie Miasta Rzemiosła w zabytkowej dziel-
nicy Tymo, w  celu utworzenia centrum szkoleniowego i  warsztatowego dla 
rzemieślników, poprzez między innymi jak najskuteczniejsze wykorzystanie 
nieruchomości należące do samorządu na Starym Mieście. Oferowana, bar-
dzo atrakcyjna zniżka na wynajem lokali komunalnych na Starym Mieście 
dla artystów, rzemieślników i  małych przedsiębiorców okazała się bardzo 
skutecznym sposobem przyciągnięcia wielu doświadczonych rzemieślników 
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tradycyjnych i znacząco wpłynęła na promocję ginących zawodów. Obecnie 
program zrzesza 16 podmiotów rzemieślniczych (m.in. galerie i  warsztaty 
kowalskie, ceramiczne, witraży, bursztynu, tkactwa), gdzie wielu rzemieśl-
ników tradycyjnych i ginących zawodów ma możliwość wykonywania pracy 
oraz sprzedaży swoich produktów i usług w bardzo atrakcyjnej lokalizacji Sta-
rego Miasta. Przy tym wiele uwagi poświęca się tu organizowaniu zajęć po-
znawczo-edukacyjnych dla dzieci i uczniów, szkoleniom w zakresie rzemiosła 
i  biznesu oraz demonstracji procesów produkcyjnych dla odwiedzających. 
Członkowie programu aktywnie uczestniczą w miejskich festiwalach, targach 
i imprezach międzynarodowych. Podczas spotkania mieliśmy możliwość za-
poznać się bezpośrednio z funkcjonowaniem kilku warsztatów i galerii i na-
ocznie przekonać się o trafności idei Stowarzyszenia.

Na Litwie funkcjonuje dwadzieścia Centrów Rzemiosła Tradycyjnego. Ich 
misją jest zachowanie tradycji, zwyczajów i dawnego rzemiosła litewskiego. 
Aby uchronić tradycyjne rzemiosło przed zapomnieniem prezentuje się je od-
wiedzającym, organizuje specjalne zajęcia dla dzieci i  dorosłych, spotkania 
z  rzemieślnikami oraz kiermasze rzemiosła, podczas których można nabyć 
tradycyjne wyroby rękodzielnicze. Podczas spotkania mieliśmy okazję odwie-
dzić Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w rezydencji Houwaltów w Mejszago-
le, w którym gromadzą się mistrzowie sztuki ludowej, mają tu bardzo dobre 
warunki do pracy, wystawiania swoich prac i nauczania rzemiosła. W centrum 
spotkaliśmy się z Panią Agatą Granicką, z rodziny zajmującej się od siedmiu 
pokoleń wyplataniem palm wileńskich i poznaliśmy unikalną dla regionu wi-
leńskiego sztukę zaplatania palm wielkanocnych. Niestety zawód palmiarki 
jest w  chwili obecnej zagrożony wyginięciem. Jest to zajęcie bardzo czaso-
chłonne i wymagające dużego nakładu pracy począwszy od uprawy roślin, ich 
wysuszenia i przygotowania po wicie palm, w związku z czym brakuje mło-
dych osób zainteresowanych podtrzymywaniem wielopokoleniowych trady-
cji. Sztuka wicia palm wileńskich została niedawno wpisana na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy. Można przypuszczać, że to 
działanie uchroni przed zapomnieniem tego wyjątkowego zawodu, a działal-
ność edukacyjna i promocyjna centrów rzemieślniczych pomoże w pozyska-
niu młodych osób, zainteresowanych wiciem tradycyjnych palm wileńskich.

POLSKA
Międzynarodowe spotkanie projektowe w Roskoszy było okazją do pozna-

nia sytuacji rzemieślników i  tradycyjnego rzemiosła w Polsce, w szczególno-
ści na Południowym Podlasiu, gdzie swą siedzibę ma organizacja partnerska 
koordynująca projekt – Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP 
w Roskoszy.

Uczestnictwo w  konferencji „Kształcenie zawodowe w  kontekście giną-
cych zawodów” zorganizowanej podczas tego działania oraz spotkania z rze-
mieślnikami i  innymi interesariuszami projektu uświadomiło nam z  jednej 
strony trudności, z jakimi od ostatnich 20-30 lat boryka się rzemiosło i kształ-
cenie zawodowe w  Polsce. Z  drugiej strony zobaczyliśmy potencjał i  duży 
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wkład w podtrzymanie zawodów zagrożonych wyginięciem wielu lokalnych, 
oddolnych inicjatyw i  jednostek, które z  pasją kultywują rodzinne tradycje 
rzemieślnicze oraz rozwijają tradycyjne rzemiosło.

Trudności, z  jakimi zmaga się rzemiosło wiążą się głównie z  faktem, że 
z roku na rok spada liczba uczniów szkół zawodowych i młodocianych pra-
cowników zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych w celu przygotowania 
zawodowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Związku Rzemiosła Polskiego.

Wykres 1. Liczba młodocianych pracowników w Polsce zatrudnionych w za-
kładach rzemieślniczych w celu przygotowania zawodowego

Liczba młodocianych pracowników uległa w porównaniu z rokiem 2004 
zmniejszeniu o  ponad 35 tys. uczniów a  w  porównaniu z  rokiem 2009 ich 
liczba zmniejszyła się prawie o 40%. Wiąże się to przede wszystkim z postę-
pującym niżem demograficznym, negatywnym wizerunkiem i nieskuteczną 
promocją kształcenia zawodowego, jak również tradycyjnego rzemiosła, któ-
re często kojarzy się młodym ludziom jako mniej prestiżowe i dochodowe, za 
to wymagające dużego nakładu pracy. Konsekwencją takiej sytuacji jest zani-
kanie wielu tradycyjnych zawodów rzemieślniczych.

Mieliśmy okazję przekonać się o  tym m.in. podczas spotkań z  rzemieśl-
nikami w Białej Podlaskiej. W tym liczącym niespełna 60 tys. mieszkańców 
mieście, w  ostatnich latach znacząco spadła liczba tradycyjnych zakładów 
rzemieślniczych. Obecnie funkcjonuje tu jeden zakład szewski, dwa zakłady 
zegarmistrzowskie, jeden zakład kaletniczy. Pomimo, iż zakłady te mają bar-
dzo dużo zleceń i dobrze funkcjonują, są oparte na wieloletnich tradycjach 
rodzinnych, dużym doświadczeniu i  renomie, nie wiadomo jak długo będą 
jeszcze prosperować z uwagi na brak kontynuatorów w rodzinie i brak chęt-
nych młodych osób do nauki w tych zawodach. 

Szewc Ryszard Pietruczuk, którego odwiedziliśmy, pracuje w  zawodzie 
od dziecka. Swoją wiedzę i warsztat przejął od ojca, wykształcił kilku czelad-
ników, którzy wyjechali z miasta i nie wiadomo, czy pracują w wyuczonym 
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zawodzie. Szewc wykonywaną pracę darzy wielką pasją i chętnie przekazał-
by nabytą wiedzę i  wieloletnie doświadczenie młodszemu pokoleniu, nie-
stety od wielu już lat nie zgłosiły się do niego osoby chętne do nauki w tym 
zawodzie. Jest doświadczonym rzemieślnikiem, dobrze znającym sztukę 
szycia obuwia, nie wykorzystuje jednak w pełni swojej wiedzy i umiejętno-
ści z  uwagi na obecne potrzeby klientów i  skupia się głównie na naprawie 
obuwia. Klientów ma tak dużo, że ze względu na ilość zleceń nie jest w sta-
nie pozwolić sobie pomimo podeszłego wieku nawet na krótki wypoczynek. 
Problem zanikania zawodu szewca zauważalny jest w całym kraju. W Polsce 
w ostatnich latach zamknięto ok. 2000 zakładów szewskich, a otwarto tylko 
nieliczne nowe punkty szewskie. Statystycznie średnia wieku szewca wynosi 
72 lata, a na każdy nowopowstający zakład zamykanych jest niemal sto ist-
niejących.

Podobne wnioski jak po rozmowie z szewcem nasunęły się po spotkaniu 
z  mistrzem zegarmistrzostwa, Maciejem Sobieszczukiem. Zakład Precyzyj-
no-Zegarmistrzowski funkcjonujący od 1942 roku przejął on od swego ojca, 
którego zawodu uczył przedwojenny mistrz. Podobnie jak w przypadku szew-
ca, właściciel zakładu ma bardzo duży popyt na swoje usługi i  dużo zleceń 
napraw zegarków i  zegarów nie tylko miejscowych klientów, ale także z  ca-
łego kraju, a  nawet z  zagranicy. Pomimo wieloletnich tradycji, ogromnego 
doświadczenia i  chęci do przekazania swojej wiedzy i  umiejętności innym, 
młode pokolenie nie jest zainteresowane uczeniem się tego zawodu ani 
prowadzeniem Zakładu. Nie jest to tylko problem bialskiego zakładu, gdyż 
w całej Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat egzaminy czeladnicze 
i mistrzowskie w tym zawodzie zdają średnio jedynie cztery osoby rocznie.

Odwiedzając Stadninę Koni w  Janowie Podlaskim dowiedzieliśmy się 
o trudnościach związanych ze znalezieniem lokalnych specjalistów w zakre-
sie podkuwania koni. W całym regionie istnieje zaledwie kilku podkuwaczy 
koni i od lat nie jest prowadzone kształcenie w tym zawodzie. W latach 2011-
2017 w całej Polsce jedynie w roku 2014 do egzaminu czeladniczego podeszło 
9 osób, w  pozostałych latach do egzaminów czeladniczych na podkuwacza 
koni nie było kandydatów, a egzaminy mistrzowskie nie odbyły się w ogóle. 
Uświadomiło to nam, iż w  Polsce, występuje znaczny brak wykwalifikowa-
nych podkuwaczy koni a także brak formalnej ścieżki edukacji, po której za-
interesowane osoby mogłyby zdawać egzamin państwowy, taka możliwość 
wciąż istnieje w Niemczech. 

Bardzo ciekawe było także spotkanie z  właścicielem jednej z  ostatnich 
prężnie działających kaflarni w  Siemiatyczach, Stanisławem Fleksem, mi-
strzem zduństwa i  kaflarstwa. Rzemieślnik z  pasją opowiadał nam o  wy-
twarzaniu kafli ceramicznych, dużym zapotrzebowaniu na te produkty oraz 
usługi zduńskie. Siemiatycze w  regionie południowego Podlasia były lokal-
nym zagłębiem kaflarskim, jeszcze przed II wojną światową trzy i pół tysiąca 
osób było zatrudnionych przy wytwarzaniu kafli. W chwili obecnej w Siemia-
tyczach działają nieprzerwanie jedynie trzy kaflarnie, w których zatrudnienie 
znajduje łącznie kilka osób. Kiedyś podstawę ogrzewania domów stanowiły 
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piece kaflowe, systematycznie jednak były one wypierane przez centralne 
ogrzewanie. Po blisko dwudziestu latach zmniejszonego zainteresowania 
kaflami, od pewnego czasu zapotrzebowanie na ten produkt systematycznie 
rośnie, z uwagi na modę na kominki w stylu rustykalnym, w formie pieców ka-
flowych oraz tradycyjne piece kaflowe i chlebowe. Kaflarnia Fleks w ostatnich 
latach działa na pełnych obrotach, maksymalnie wykorzystując możliwości 
produkcyjne, a  wyprodukowane kafle sprzedawane są na bieżąco, nie zale-
gając w magazynach. Swoją wiedzę mistrz kaflarstwa przekazał córce, która 
reprezentuje czwarte pokolenie w rodzinie zajmującej się produkcją kafli. 

Podczas wizyty w  „Ziołowym zakątku”, prowadzonym przez Mirosława 
Angielczyka w jednym z najczystszych miejsc Polski w Korycinach przekonali-
śmy się, iż wierność swojej pasji i tradycjom rodzinnym może stać się czynni-
kiem sukcesu zawodowego. Zioła to największe hobby i sposób na życie wła-
ściciela. Zbierał je od dziecka, zielarstwa uczył się od swojej babci. Studiując 
w Warszawie zaopatrywał w zioła przywożone z domu stołeczne restauracje 
i sklepy. Po studiach wrócił do rodzinnych Korycin i założył własną działalność 
gospodarczą, obecnie na potrzeby firmy zioła zbiera około 300 osób, syste-
matycznie szkolonych w zielarstwie. Życie w Zakątku toczy się wokół tema-
tyki zielarskiej. Kultywowane są tutaj stare tradycje i obrzędy zielarskie, dużą 
wagę przykłada się także do nowoczesnego wykorzystania ziół – w  kuchni 
i  w  medycynie. Znajduje się tu Podlaski Ogród Ziołowy, który otrzymał ofi-
cjalnie status ogrodu botanicznego. Na 15 hektarach uprawiane jest ponad 
700 gatunków roślin, jest to największa w Polsce kolekcja roślin leczniczych 
i aromatycznych. Przy gospodarstwie funkcjonuje firma Dary Natury, produ-
kująca mieszanki i herbatki, kawy, przyprawy, zaprawki do nalewek, zioła do 
kąpieli, surowce zielarskie, owoce suszone, ekologiczne nasiona na kiełki oraz 
oleje tłoczone na zimno. Właściciel swoją pasją dzieli się z innymi, od kilku 
lat prowadzi Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. „Ziołowy zakątek” rocznie od-
wiedza około 70 000 osób.

PODSUMOWANIE
Międzynarodowe spotkania projektowe w Polsce, w Niemczech i na Litwie 

dały nam możliwość zaobserwowania, z jakimi problemami boryka się trady-
cyjne rzemiosło i jak wygląda sytuacja rzemieślników pracujących w ginących 
zawodach.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu tradycyjne rzemiosło było w rozkwicie, obec-
nie można zaobserwować jego stałe zanikanie. Szewc nie szyje obecnie butów 
tylko je naprawia, krawcowa najczęściej wykonuje poprawki do zakupionych 
w  sklepach ubrań, do zegarmistrza najczęściej przychodzi się po wymianę 
baterii czy pasków. Na taki stan rzeczy złożyło się wiele przyczyn, lecz pod-
stawową kwestią jest konkurencja tanich wyrobów produkowanych masowo. 
Mimo znacznie gorszej jakości wykonania, są one wyjątkowo tanie i pod tym 
względem spełniają podstawowe wymogi kupujących.

Budującym spostrzeżeniem naszych obserwacji jest fakt, że zawody rze-
mieślnicze, które na przestrzeni lat zostały zapomniane i niemal całkowicie 
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wyparte z rynku przechodzą obecnie fazę ponownego zainteresowania zwią-
zaną z rodzącą się potrzebą powrotu do dawnych, oryginalnych i często nie-
powtarzalnych od strony estetycznej i funkcjonalnej produktów, które doty-
czą różnych dziedzin naszego życia. 

We wszystkich krajach partnerskich projektu w ostatnich czasach odno-
towuje się coraz większe zapotrzebowanie na oryginalne wyroby rzemieśl-
nicze, a tradycyjne rękodzieło staje się coraz bardziej unikalnym elementem 
życia. Zauważalny jest tu także brak młodych wykwalifikowanych rzemieśl-
ników i  młodzieży chcącej się kształcić w  tradycyjnym rzemiośle. Postępu-
jący niż demograficzny oraz brak zainteresowania młodych ludzi nauką 
rzemiosła sprawia, że tradycyjni rzemieślnicy praktycznie nie mają na-
stępców, którym mogliby przekazać swą wiedzę i  umiejętności. Rzemiosło 
wciąż zmaga się z problemem stereotypowego postrzegania, a kształcenie 
w nim odbierane jest jako mniej atrakcyjne, tworzy się bariera edukacyjna 
związana z niskim zainteresowaniem młodzieży nauką i pracą w zawodach 
rzemieślniczych. Należałoby zatem skutecznie przywrócić pozytywny wize-
runek kształcenia zawodowego promując tradycyjne rzemiosło i  korzyści 
jakie niosą dyplomy czeladnicze i  mistrzowskie. Popularyzując kształcenie 
zawodowe wśród młodzieży można w skuteczny sposób zmniejszyć ich bez-
robocie w  przyszłości. Wykształceni rzemieślnicy z  łatwością znajdą pracę 
w  zawodzie na lokalnym bądź zagranicznym rynku pracy. Rzemieślnicy, 
z którymi spotykaliśmy się podczas realizacji projektu mają tak dużo zleceń, 
że brakuje im rąk do pracy.

Polskie zakłady rzemieślnicze borykają się z  wysokimi kosztami prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Wysokie opłaty za wieczyste użytkowanie 
gruntów, podatki od nieruchomości oraz czynsze za lokale użytkowe będące 
we władaniu samorządów znacząco ograniczają rozwój rzemiosła. W Polsce 
brakuje również instytucji podobnych do funkcjonujących na Litwie Centrów 
Rzemiosła Artystycznego, finansowanych przez rząd litewski, chroniących 
tradycyjne rzemiosło przed zapomnieniem i promującym ginące zawody. 

Istotną różnicą pomiędzy polskim a niemieckim rzemiosłem jest fakt, iż 
w  Niemczech członkowstwo w  izbach rzemieślniczych jest obowiązkowe 
i niemieccy rzemieślnicy biorą odpowiedzialność za szkolenie młodych pra-
cowników. Brak obowiązku przynależności do organizacji rzemieślniczych 
w Polsce powoduje wiele niekorzystnych zjawisk. Przede wszystkim wpływa 
na występowanie różnic w jakości wytwarzanych produktów i usługach oraz 
mogące pojawić się problemy z naprawami gwarancyjnymi.  

Spotkania z rzemieślnikami podczas międzynarodowych spotkań projek-
towych, poznanie ich sytuacji i tradycyjnego rzemiosła pokazały, że rzemiosło 
w krajach partnerskich po latach zapomnienia powoli zaczyna być doceniane. 
Ostatnie trendy na rynku, zmieniający się styl życia, większe zainteresowanie 
konsumentów produktami nieszkodliwymi dla zdrowia i środowiska sprawiły, 
że rzemiosło współcześnie coraz lepiej się kojarzy. Wraca moda na rękodzieło, 
manufakturę, przedmioty oryginalne, solidne, z  ekologicznych, naturalnych 
materiałów, niewytwarzane w masowej produkcji. W tej perspektywie zauwa-
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żalna jest tendencja przypominania sobie o zawodach rzemieślniczych, które 
powoli się reaktywują. Przykładem tych zawodów jest zdun (wzrasta zainte-
resowanie kominkami i  naturalnymi metodami grzewczymi), kowal (moda 
na kowalstwo artystyczne, zainteresowanie dziełami kowali artystów, moda 
na kute ogrodzenia, meble), podkuwacz koni (moda na jeździectwo powo-
duje odrodzenie zawodu podkuwacza koni), strzecharz (zapotrzebowanie na 
domy, pensjonaty, ośrodki agroturystyczne, karczmy, altany kryte strzechą), 
brukarz (układanie alei, podjazdów i  budowanie ogrodzeń z  kamienia po-
lnego zamiast powszechnej kostki brukowej). Więcej osób odchodzi od kon-
sumpcjonizmu i  masowości, poszukując wyrobów lepszej jakości. Zauważa 
się zmianę postaw konsumentów, powiązanie ze świadomym preferowaniem 
produktów krajowych i regionalnych. Coraz liczniejsi konsumenci poszukują 
produktów lokalnych, wytwarzanych przy zastosowaniu tradycyjnych metod 
produkcji. Tworzy się wąski segment rynku zapotrzebowania na przedmioty 
wysokiej jakości wytwarzane ręcznie, dzięki czemu wiele zawodów ma szansę 
na reaktywację. Jednocześnie powstają wyraźne dysproporcje pomiędzy za-
interesowaniem produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi meto-
dami, a brakiem wykwalifikowanych rzemieślników i brakiem kontynuatorów 
mistrzów rzemiosła tradycyjnego. 

1.3  Szanse na reaktywację tradycyjnego rzemiosła i ginących zawodów

−	 Zmiana postaw konsumentów, moda na rodzimych lokalnych producen-
tów i ich towary, wybieranie produktów krajowych i regionalnych, nawią-
zujących do tradycyjnych wzorów i zdobnictwa, patriotyzm lokalny;

−	 Coraz wyższe dochody ludności, wzrost zapotrzebowania na towary uni-
katowe, luksusowe, rękodzielnicze, z  wysokiej jakości materiałów, este-
tyczne, pomysłowe, zrobione w niewielkich partiach i z dużą starannością;

−	 Znużenie konsumentów powtarzalnymi i masowymi wyrobami, chęć za-
kupu produktów indywidualnych i niepowtarzalnych, wzrost zaintereso-
wania przedmiotami wykonywanymi ręcznie i z naturalnych materiałów, 
odkrywanie na nowo dóbr wykonywanych indywidualnie na miarę;

−	 Zainteresowanie coraz większej liczby młodych, wykształconych, przed-
siębiorczych osób tradycyjnym rzemiosłem znających nowoczesne tren-
dy, umiejących zadbać o estetykę i marketing wytwarzanych produktów 
i usług, potrafiących przebić się na rynku;

−	 Większe możliwości sprzedaży produktów i usług w całym kraju oraz za 
granicą, możliwość promowania i  sprzedaży swoich produktów poprzez 
blogi, sklepy internetowe, fora, grupy na portalach społecznościowych, 
strony internetowe;

−	 Rozwój turystyki na obszarach wiejskich z wykorzystaniem tradycyjnego 
rzemiosła wiejskiego;

−	 Rosnąca popularność produktów spożywczych wytwarzanych i  przecho-
wywanych w naturalny sposób (slow-food);

−	 Lokalne inicjatywy promujące ginące zawody, stwarzające szanse na zdo-
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bycie umiejętności w zawodach ginących: warsztaty, pokazy, jarmarki, lek-
cje muzealne;

−	 Własna działalność gospodarcza osób z  regionów wiejskich i  małych 
miast, lokalna produkcja wyrobów spożywczych, lokalne zrzeszenia i spół-
dzielnie, agroturystyka.

1.4 Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i ochrony ginących 
zawodów

−	 Wioska ginących zawodów usytuowana na terenie Europejskiego Cen-
trum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, do której należą dobrze 
wyposażone pracownie i warsztaty służące do nauki zanikających na ryn-
ku pracy zawodów: tkacza, zduna, dekarza/strzecharza, stolarza/kołodzie-
ja, kowala, brukarza, rymarza, piekarza i cukiernika. Wioska, wzniesiona 
w  architekturze tradycyjnej zabudowy wsi, powstała w  wyniku realizacji 
przez OHP w latach 2014-2015 projektu pn. „Ginące zawody pomysłem na 
przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie jest to miejsce, gdzie mło-
dzi ludzie z terenu całej Polski mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe 
o  moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkurencyjne i  po-
szukiwane. Wioska ginących zawodów to obiekt, gdzie rzemiosło trady-
cyjne w sposób naturalny przenika się ze współczesnością. Każdy budynek 
warsztatowy posiada niezbędne wyposażenie odpowiednie do danego 
zawodu, tradycyjne i nowoczesne, zaplecze socjalne, szatnie oraz zaplecze 
sanitarne. Warsztaty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Na poddaszach dwóch budynków warsztatowych znajduje się łącznie 10 
pokoi mieszkalnych, w których może jednorazowo mieszkać 24 uczestni-
ków warsztatów. Program kursu oparty jest na dziedzictwie zapomnia-
nych zawodów, ale również pokazuje jak uzyskać tradycyjny efekt poprzez 
użycie współczesnych technologii. To przenikanie tradycji z nowoczesno-
ścią pozwala na efektywne wykorzystanie elementów historycznych we 
współczesnej produkcji użytkowej – w konfekcji, zdobnictwie, jubilerstwie, 
wystroju i wykończeniu domów czy w kulinariach. Dla osób kształcących 
się w  zawodach pokrewnych takich jak ślusarz, stolarz, murarz/tynkarz/
monter zabudowy i  robót wykończeniowych, kucharz, krawiec, dekarz, 
zdobycie umiejętności tradycyjnej obróbki materiałów właściwych dla da-
nej profesji jest bardzo interesujące i  często pożądane na rynku szeroko 
rozumianych usług. Są one cenione zarówno przez pracodawców jak rów-
nież niezwykle przydatne w kontekście prowadzenia działalności gospo-
darczej bądź samozatrudnienia. 

−	 Litewskie Certyfikaty Dziedzictwa Kulturowego, jako nowatorskie narzę-
dzie do poświadczania wartości historycznej i przekazywanej z pokolenia 
na pokolenie umiejętności wytwarzania produktu. Produkty dziedzictwa 
narodowego są wyrobami certyfikowanymi, wykonywanymi przez rze-
mieślników, które posiadają unikalne cechy jakościowe i strukturę, nie są 
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produkowane masowo lecz wykonywane ręcznie z tradycyjnych surowców, 
z wykorzystaniem starych lub równoważnych im nowych technologii. Cer-
tyfikaty, na wniosek rzemieślników, wydawane są przez Agencję Rozwoju 
Rynku i Przedsiębiorczości przy Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litew-
skiej. Dotychczas ponad 1600 wyrobów wykonanych przez ponad 500 
tradycyjnych rzemieślników uzyskało certyfikat i zostało uznanych za pro-
dukty dziedzictwa narodowego. Tradycyjni rzemieślnicy, których wyroby 
są uznawane za produkty dziedzictwa narodowego, otrzymują pomoc rzą-
dową na publikacje, organizację programów nauczania tradycyjnych rze-
miosł, udział i prezentację swoich wyrobów na różnych wystawach i innych 
imprezach na Litwie i za granicą. Co roku produkty dziedzictwa narodowe-
go są prezentowane na targach ulicznych i festynach w Wilnie i Kownie.

−	 Połączenie tradycji i  nowoczesności w  prowadzeniu zakładu rzemieślni-
czego na przykładzie rodzinnej firmy piekarniczej „Bäckerei & Konditorei 
Plentz”. Rodzinna piekarnia istnieje od ponad 130 lat, stare rodzinne prze-
pisy przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Obecnie piekarnię prowa-
dzi już czwarte pokolenie piekarzy. To co od pokoleń się nie zmieniło to 
tradycyjny sposób ręcznego wyrabiania chleba i  cotygodniowe rozpala-
nie na placu przed piekarnią zabytkowego pieca chlebowego opalanego 
drewnem, w którym wypieka się tradycyjny chleb, po który przyjeżdżają 
klienci z całej okolicy i Berlina. 

−	 Wierność swojej pasji i tradycjom rodzinnym miarą sukcesu zawodowego 
na przykładzie istniejącej od pokoleń siemiatyckiej kaflarni prowadzonej 
przez Stanisława Fleksa, mistrza kaflarstwa i  zduństwa oraz „Ziołowego 
zakątka” w  jednym z  najczystszych ekologicznie miejsc Polski w  Koryci-
nach, prowadzonego przez Mirosława Angielczyka.

−	 Rodzinny warsztat kowalski Olafa Petera w  Gransee, który z  pasją dba 
o końskie kopyta w całej Brandenburgii. Olaf Peter to podkuwacz z zami-
łowania, uczył się zanikającego zawodu kowala od swojego ojca i dziadka, 
hoduje konie i sam wykonuje podkowy. 

−	 Wczesny system informacji i  orientacji zawodowej w  Niemczech, obej-
mujący ogólne wprowadzenie w  problematykę wyboru zawodu oraz 
informacje na temat wymagań, treści kształcenia, dalszych możliwości 
zawodowych na rynku pracy. Wybór zawodu i drogi kształcenia zaczyna 
się w Niemczech już na koniec szkoły podstawowej, uczniom kończącym 
szkołę udziela się indywidualnych porad w kwestii dalszego toku kształ-
cenia.

−	 Ujęte w  programie kształcenia szkoły podstawowej kilkutygodniowe 
praktyki w  celu orientacji zawodowej przed wyborem właściwej szkoły 
- uczniowie odwiedzają zakład w wybranym zawodzie, gdzie mają moż-
liwość zapoznania się z  codziennym dniem pracy oraz poznania bliżej 
jakiejś branży lub konkretnego zawodu. Kilkutygodniowe praktyki zawo-
dowe mają zapewnić naoczne poznanie świata pracy i pomóc w wyborze 
zawodu, pozwalają młodzieży poznać specyfikę i dziedzinę zawodu, sta-
nowisko pracy, w praktyczny sposób przyswoić wymagania różnych profili 
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zawodowych oraz stwarzają możliwość zmierzenia się z  wykonywanym 
zawodem. Takie rozwiązanie pomaga młodym ludziom przekonać się, czy 
wybrany kierunek zawodowy spełnia ich wyobrażenie o pracy, ułatwia im 
się odnaleźć w rzeczywistości zawodowej oraz pozwala weryfikować do-
konany wybór zawodu, w którym będą się kształcić.

−	 Ogólnokrajowa akcja na rzecz promocji rzemiosła, zainicjowana przez 
niemieckich rzemieślników, skierowana w szczególności do ludzi młodych 
„Dzień Rzemiosła”. Po raz pierwszy Dzień Rzemiosła w Niemczech obcho-
dzono w  2011 roku. Idea ta ma na celu promocję nauki zawodu w  rze-
miośle i  docenienie znaczenia pracy rzemieślników. Akcja ta połączona 
z  zabawą, wzbudza zainteresowanie wśród przedszkolaków, młodzieży 
i całych rodzin. Jest to sposób na popularyzację wiedzy o zawodach rze-
mieślniczych oraz ich roli dla gospodarki i społeczeństwa, a jednocześnie 
jest atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego.
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ROZDZIAŁ 2
Porównanie systemu kształcenia zawodowego i szkoleń 

w ginących zawodach 

2.1 Charakterystyka systemu kształcenia w Polsce, na Litwie  
i w Niemczech

Tabela nr 1 – kształcenie obowiązkowe i  ponadobowiązkowe w  Polsce,  
na Litwie i w Niemczech

Polska Litwa Niemcy
Kształcenie obowiązkowe
Roczne przygotowanie 
przedszkolne – w wieku 
6 lat
szkoła podstawowa:
- nauczanie zintegrowane: 
7-10 lat
- nauczanie przedmiotowe: 
10-16 lat

Nauczanie przedszkolne 
6-7 lat
Nauczanie początkowe – 
1-4 klasa;
Nauczanie podstawowe – 
5-10 klasa
Jednoczesne możliwe 
nauczanie zawodowe

Grundschule (szkoła 
podstawowa)  6-10 lat
(6-12 lat, Berlin 
i Brandenburgia)

Obowiązek szkolny 
dziecka rozpoczyna 
się z początkiem roku 
szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat, oraz 
trwa do ukończenia szkoły 
podstawowej, nie dłużej 
niż do ukończenia 18 
roku życia. Od 1 września 
2019 roku obowiązek 
szkolny kończy się wraz 
z ukończeniem 8 - letniej 
szkoły podstawowej.

Obowiązek nauki do 16-go 
roku życia.
Nauczanie średnie – 11 i 12 
klasa, jednocześnie istnieje 
możliwość nauczania 
zawodowego

Szkoły średnie 1 stopnia:
- Orientierungsstufe (faza 
orientacji w różnych 
rodzajach szkół lub jako 
odrębna jednostka)
- Gymnasium/Realschule /
Hauptschule/Gesa
mtschule/Rodzaje szkół 
prowadzące kilka cykli 
kształcenia, np. Mittelschule
Wiek: 10-12 lat
Wiek: 10/12-15/16 lat
Szkoły średnie 2 stopnia 
Wiek: 15/16-18/19 lat

Kształcenie ponadobowiązkowe
- 4-letnie liceum 
ogólnokształcące,

Gimnazjum 9-12 klasa Kształcenie ogólne na 
poziomie średnim 2
stopnia : Gymnasium/
Berufliches Gymnasium
/Fachgymnasium/
Gesamtschule, 16-18/19 lat
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- 5-letnie technikum, Szkoła zawodowa: 
po ukończeniu szkoły 
podstawowej (9-10 klasa) 
nauka trwa 3 lata. Na 
zakończenie uczniowie 
otrzymują świadectwo 
czeladnicze oraz świadectwo 
dojrzałości (nie wszyscy)

Kształcenie zawodowe
Berufsfachschule (szkoła 
zawodowa prowadząca 
kształcenie w pełnym 
wymiarze): 15/16-18 lat

- 3-letnia branżowa szkoła 
I stopnia,

Szkoła zawodowa: 
po ukończeniu szkoły 
średniej (12 klas) nauka 
trwa 1-2 lata. Uczniowie 
zdobywają pierwszą 
kwalifikację. Mają oni także 
możliwość zdobycia drugiej 
kwalifikacji i dodatkowych 
kompetencji zawodowych.
Czas nauczania zależy od 
programu szkolenia.

Fachoberschule (szkoła 
zawodowa prowadząca 
kształcenie w pełnym 
wymiarze): 16-18 lat

- 3-letnia szkoła specjalna 
przysposabiająca do pracy,

Berufsoberschule (szkoła 
zawodowa prowadząca 
kształcenie w pełnym 
wymiarze): 18-19 lat

- 2-letnia branżowa szkoła 
II stopnia (kontynuacja 
kształcenia w 3-letniej 
branżowej szkole I stopnia),

Duales System (System 
dualny: kształcenie
w szkole zawodowej 
w niepełnym wymiarze
i kształcenie w zakładzie 
pracy w niepełnym 
wymiarze): 15/16-18/19 lat

- maksymalnie 2,5-letnia 
szkoła policealna dla 
osób posiadających 
wykształcenie średnie lub 
średnie branżowe

System kształcenia znacząco różni się w Polsce, w Niemczech i na Litwie. 
W Niemczech jest on różny w zależności od danego kraju związkowego (Lan-
du), ze względu na federalny charakter kraju. W Polsce kształcenie obowiąz-
kowe trwa 9 lat i obejmuje ostatni rok edukacji przedszkolnej i 8-letnią szkołę 
podstawową. W  polskim systemie edukacji oddzielono obowiązek szkolny 
i obowiązek nauki. Obowiązek szkolny (tj. obowiązek uczęszczania do 8-let-
niej szkoły podstawowej) dotyczy dzieci i  młodzieży w  wieku 7-15 lat. Obo-
wiązek nauki do wejścia w  życie z  dniem 1.09.2019r. nowej ustawy odnosił 
się do młodzieży w wieku 15-18 lat i mógł być realizowany w formie szkolnej 
lub pozaszkolnej (realizowanie przygotowania zawodowego u  pracodawcy). 
W Niemczech po osiągnięciu szóstego roku życia, dzieci obejmuje ośmioletni 
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obowiązek szkolny. Wszystkie dzieci chodzą do czteroletniej szkoły podsta-
wowej (sześcioletnia w  Berlinie i  Brandenburgii). Na koniec szkoły udziela 
się porad w  kwestii dalszego toku kształcenia. W  zależności od zdolności 
uczniów, na drugim stopniu kształcenia utworzono do wyboru trzy typy 
szkół: szkoła główna, szkoła realna lub gimnazjum. Obowiązek szkolny zo-
staje spełniony po skończeniu dowolnego typu szkoły z powyższych. Na Li-
twie obowiązek szkolny rozpoczyna się po ukończeniu 7 lat, poprzedzony jest 
rocznym przygotowaniem. Nauczanie początkowe trwa 4 lata, jego kontynu-
acją jest trwające 6 lat nauczanie podstawowe. Kończąc 10 klasę uczeń posia-
da wykształcenie podstawowe. Można je uzyskać w szkołach podstawowych, 
średnich, młodzieżowych, zawodowych i  gimnazjach. Na Litwie nauka jest 
obowiązkowa do 16 roku życia. Tyle zazwyczaj zajmuje uzyskanie wykształ-
cenia podstawowego. Po ukończeniu 10 klasy można kontynuować naukę 
w szkole średniej lub zawodowej. 

Jeszcze wyraźniejsze różnice występują w  systemie kształcenia zawodo-
wego w krajach partnerskich projektu, tym niemniej we wszystkich krajach 
system ten służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych 
w pracy zawodowej, czyli nabywaniu wiedzy, umiejętności i właściwości oso-
bowych niezbędnych do wykonywania działalności zawodowej. 

W Polsce na początku XXI wieku system kształcenia zawodowego zaczął 
wyraźnie odstawać od potrzeb rynku i  oczekiwań pracodawców ze względu 
na intensywne przemiany społeczno-gospodarcze w kraju oraz bardzo szybki 
rozwój technologiczny na świecie. Przez ostatnie lata szkoły zawodowe i tech-
nika funkcjonowały w  świadomości Polaków jako szkoły drugiej kategorii 
w stosunku do szkół ogólnokształcących. W wielu placówkach tego typu każ-
dego roku brakuje uczniów rozpoczynających kształcenie zawodowe i niektóre 
klasy o praktycznym profilu nie są otwierane, chociaż rynek pracy potrzebuje 
fachowców w konkretnych branżach. Wiele szkół zawodowych zostało w cią-
gu ostatnich lat zamkniętych, od 2000 roku liczba szkół zawodowych i techni-
ków spadła w Polsce o ok. 50%. Jako działania naprawcze w tej sytuacji zostały 
przeprowadzone reformy, mające na celu dostosowanie systemu kształcenia 
do potrzeb gospodarki i realizowanie go we współpracy z lokalnymi przedsię-
biorcami. W ramach tych reform m.in. powołano szkoły branżowe, zmodyfi-
kowano klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz wprowadzono 
kształcenie dualne. Szkolnictwo zawodowe w Polsce to obecnie 3 lub 2-letnie 
szkoły branżowe I-go i II-go stopnia oraz 5-letnie technika.

Kształcenie w branżowej szkole I-go stopnia realizowane jest w zawodach 
ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Wszystkie zawody 
przyporządkowane do tego typu szkoły są zawodami jednokwalifikacyjnymi. 
Część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w technikum. 
Takie rozwiązanie daje absolwentom branżowej szkoły I-go stopnia możli-
wość kontynuowania nauki w branżowej szkole II-go stopnia w celu uzyska-
nia dyplomu technika oraz wykształcenia średniego branżowego. Natomiast 
w  sytuacji, gdy nie ma możliwości kontynuowania kształcenia w  ramach 
szkoły branżowej II stopnia, absolwenci będą mogli podjąć pracę lub konty-
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nuować naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz na kwalifika-
cyjnych kursach zawodowych. 

Źródło: Vocational education and training in Europe – Poland - VET IN EUROPE REPORTS 2018, Instytut 
Badań Edukacyjnych, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Dorota Holzer-Żelażewska i Anna Maliszewska.

Rys 1. Kształcenie i szkolenie zawodowe w polskim systemie edukacji i szko-
leń – stan na 2018 rok

Ukończenie branżowej szkoły II-go stopnia zakończy się zdaniem egza-
minu potwierdzającego kwalifikacje w  danym zawodzie oraz uzyskaniem 
wykształcenia średniego branżowego. Uczniowie kończący branżową szkołę 
II stopnia po zdaniu matury będą mogli ubiegać się o miejsce na dowolnym 
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kierunku studiów. Wprowadzenie dwustopniowej szkoły branżowej zwiększa 
elastyczność kształcenia i  daje przyszłym absolwentom szkół branżowych 
I-go stopnia możliwość zarówno kontynuowania nauki, jak i rozpoczęcia pra-
cy zawodowej. Dodatkowo, w każdym momencie swojej kariery zawodowej, 
ludzie dorośli będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 
uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Źródło: Cedefop and ReferNet Llithuania

Rys. 2. Kształcenie i  szkolenie zawodowe w  litewskim systemie edukacji 
i szkoleń – stan na 2018 rok

Na Litwie kształcenie zawodowe odbywa się w  zawodowych szkołach 
średnich II-go stopnia. Nauka w  szkołach zawodowych zajmuje około 2-3 
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lata w  zależności od posiadanego wykształcenia. Po ukończeniu szkoły za-
wodowej i  zdaniu egzaminów uczniowie uzyskują wykształcenie średnie 
zawodowe i mają prawo do kontynuacji nauki w kolegiach i na uniwersyte-
tach. Uczniowie, którzy posiadają doświadczenie zawodowe kończąc szkołę 
zawodową, podczas rekrutacji na studia otrzymują za nie dodatkowe punk-
ty. Zmieniająca się sytuacja kształcenia zawodowego na Litwie wprowadza 
nowe możliwości przejścia z  nauczania opartego na szkole, do nauczania 
opartego na pracy. Głównym zadaniem dla Litwy jest zachęcenie większej 
liczby uczniów do podejmowania kształcenia zawodowego, poprzez nadanie 
większego znaczenia kwalifikacjom zawodowym, dostosowaniu do potrzeb 
rynku pracy oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 
i szkołami zawodowymi. 

Niemiecki system kształcenia zawodowego opiera się przede wszystkim 
na dualnym systemie nauczania. Drugim systemem jest system szkolny, 
zintegrowany, dotyczy on zawodów pielęgnacyjnych, zawodów w  służbie 
zdrowia i  zawodach szeroko pojętej opieki socjalnej i  społecznej. Jeśli cho-
dzi o  zawody rzemieślnicze to dualny system kształcenia zawodowego jest 
w Niemczech systemem dominującym. W systemie dualnym szkoła i zakła-
dy kształcą młodych ludzi wspólnie. Zatem kształcący się są równocześnie 
i uczniami i pracownikami. Zakład jest odpowiedzialny za naukę praktyczną 
a szkoła za naukę teoretyczną. Czasem też materiał teoretyczny jest przyswa-
jany w czasie praktycznej nauki w zakładach i odwrotnie – szkoły organizują 
ćwiczenia praktyczne w gabinetach szkolnych. W swojej roli, jako uczniowie 
i pracownicy, mogą oni pobierać naukę w szkole jeden do dwóch dni w tygo-
dniu a  w  pozostałe dni pobierać naukę w  zakładzie. Inny, często spotykany 
model to dwa tygodnie nauki w szkole i kolejne dwa tygodnie nauki praktycz-
nej w zakładzie. Oferowane modele zależą od szkoły i są w danej szkole dla 
wszystkich jednakowe. Nauka zawodu trwa w Niemczech z reguły trzy lata. 
W trakcie trwania nauki zawodu każdy uczeń musi mniej więcej w połowie 
kształcenia zdać egzamin potwierdzający dotychczasowe efekty nauki. Egza-
miny końcowe w zawodach rzemieślniczych organizowane i nadzorowane są 
przez odpowiednie Izby Przemysłowo-Handlowe lub Izby Rzemieślnicze. Wy-
magania egzaminacyjne są unormowane i  mimo federalnej struktury pań-
stwa ujednolicone. Jest to ważne ze względu na konieczną porównywalność 
uzyskanych kompetencji w zawodzie. 

Dużą zaletą systemu dualnego jest fakt, że uczniowie mogą szukać zakła-
du praktycznej nauki zawodu w swojej najbliższej okolicy, poza tym w zakła-
dach mają kontakt z najnowszymi nowinkami technicznymi oraz zapoznają 
się z zakładem, w którym będą mogli być może podjąć później pracę. Istnieją 
też wady tego systemu: duży wysiłek organizacyjny, aby skoordynować tryb 
nauki zawodu między trzema partnerami uczestniczącymi w  kształceniu 
(szkoła, zakład, izby), ponieważ plan nauczania teoretycznego nauki zawodu 
jest ustalany na szczeblu landu i dla każdego landu jest inny a plan nauczania 
praktycznego na szczeblu federalnym i dla całych Niemiec taki sam. Z tego 
powodu wynika wiele niespójności w  całym planie nauczania dla danego 
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zawodu. Niezbyt pozytywne jest też to, że niektóre zakłady zbyt bardzo się 
wyspecjalizowały i uczniowie mają kontakt tylko z małym wycinkiem pracy 
w danym zawodzie, w którym się uczą.

Źródło: Hippach-Schneider, U.; Huismann, A. (2019). Vocational education and training in Euro-
pe: Germany. Cedefop ReferNet VET in Europe reports 2018

Rys. 3. Kształcenie i  szkolenie zawodowe w  niemieckim systemie edukacji 
i szkoleń – stan na 2018 rok

Korzystnym zjawiskiem w  niemieckiej edukacji jest wczesny system in-
formacji i  orientacji zawodowej oraz zintensyfikowane działania promu-
jące kształcenie zawodowe. Wybór zawodu i  drogi kształcenia zaczyna się 
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w Niemczech już pod koniec szkoły podstawowej, czyli około 10 roku życia, 
co ułatwia dopasowanie przyszłego zawodu do zainteresowań, predyspozycji 
i umiejętności ucznia. W programie nauczania szkoły podstawowej ujęte są 
kilkutygodniowe praktyki zawodowe przed wyborem właściwej szkoły, pod-
czas których uczniowie mają możliwość zapoznania się z codziennym dniem 
pracy oraz poznania bliżej branży, która ich interesuje lub konkretnego zawo-
du. Takie rozwiązanie pomaga młodym osobom przekonać się, czy wybrany 
kierunek zawodowy spełnia ich wyobrażenie o pracy, ułatwia im odnalezienie 
się w rzeczywistości zawodowej oraz pozwala na zweryfikowanie dokonane-
go wyboru zawodu, w którym będą się kształcić. Ponadto od 2001 r. w całych 
Niemczech realizowana jest coroczna ogólnokrajowa kampania pod hasłem 
„Dzień Przyszłości”, która ma na celu pokazanie młodzieży jak wygląda praca 
w poszczególnych zawodach. Odwiedzając wybrane zakłady lub towarzysząc 
rodzicom w  pracy młodzi ludzie mogą ukierunkować swój wybór przyszłe-
go zawodu. W Polsce i na Litwie również występuje poradnictwo zawodowe 
w programie nauczania szkoły podstawowej, ale ogranicza się ono do ogólne-
go rozeznania zawodów i teoretycznych zajęć, a nie jak w przypadku Niemiec 
do indywidualnego poradnictwa i imiennych zaświadczeń z wyborem dalszej 
ścieżki edukacyjnej i określeniem preferencji zawodowych.

Analizując system kształcenia w krajach partnerskich projektu, kształce-
nie zawodowe w Niemczech można uznać za wzorcowe ze względu na dłu-
goletnie doświadczenie w  kształceniu dualnym, dobrą promocję rzemiosła 
i  skuteczny system poradnictwa zawodowego na wczesnym etapie szkol-
nym. Jest to kształcenie o szerokim spektrum kwalifikacji i zorientowane na 
wymagania praktyczne. Poszczególne poziomy wykształcenia są na bieżą-
co dostosowywane do technologicznych i  społecznych kierunków działania 
i  oferują wiele szans rozwoju i  awansu. W  Niemczech bardzo popularnym 
systemem nauki zawodu jest kształcenie zawodowe w  systemie dualnym, 
które jest wysoko cenione w  krajach Unii Europejskiej. W  oparciu o  system 
dualny uczeń zyskuje teoretyczną wiedzę i  bezpośredni kontakt z  rynkiem 
pracy. Naukę w  systemie dualnym podejmuje 2/3 młodzieży w  Niemczech. 
Część praktyczną nauki finansuje pracodawca, teoretyczną kraje związkowe. 
Całość edukacji nadzorują izby gospodarcze i handlowe. W praktykach mogą 
uczestniczyć uczniowie powyżej 16 roku życia, przy czym nie założono gór-
nej granicy wieku. Jedyny warunek to znalezienie pracodawcy, który przyjmie 
ucznia na praktyki. Prawie 2/3 uczniów znajduje zatrudnienie w firmie, w któ-
rej się szkoli. Coraz więcej jest też branż, w  których zatrudnia się osoby po 
kształceniu dualnym niż po edukacji w szkole wyższej. 

Dzięki dobrej reputacji systemu kształcenia zawodowego w  Niemczech 
prawie dwie trzecie wszystkich absolwentów ubiega się o kształcenie zawodo-
we w szkole lub w zakładzie pracy, a jedna trzecia uczęszcza do szkoły wyższej. 
Również abiturienci często decydują się na podjęcie kształcenia zawodowego. 
Wiele zawodów, które w innych krajach wymagają studiów, nauczanych jest 
w Niemczech poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe. W tym rozwiąza-
niu następuje przenikanie kształcenia zawodowego i akademickiego. 
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2.2 Kształcenie zawodowe młodzieży w kontekście ginących zawodów

Tabela nr 2 – porównanie zawodów rzemieślniczych w  Polsce, na Litwie 
i w Niemczech w odniesieniu do ginących zawodów 

Polska Litwa Niemcy
Zawody 
rzemieślnicze, 
w których 
w ostatnich 
latach 
kształciło się 
najwięcej 
młodzieży

- fryzjer 1

- mechanik 
pojazdów 
samochodowych

- kucharz
- cukiernik
- stolarz
- elektryk
- monter 

zabudowy i robót 
wykończeniowych 
w budownictwie

- monter sieci 
instalacji i urz. 
sanitarnych

- murarz – tynkarz
- piekarz

- mechanik 
pojazdów 
samochodowych4

- elektromechanik
- technik 

komputerowy
- dekorator 

budowlany
- kucharz
- restaurator 

budynków
- hydraulik
- stolarz
- producent mebli
- cukiernik
- krawiec
- spawacz
- pracownik obsługi 

technicznej
- ślusarz 

samochodowy
- florysta
- pracownik 

projektowania 
wnętrz

- producent 
wyrobów 
artystycznych 
z tkaniny

- mechatronik 
samochodowy5

- mechanik 
przemysłowy

- elektronik
- monter sieci 

instalacji 
sanitarnych 
i grzewczych

- fryzjerka

Zawody, 
w których 
w ostatnich 
latach 
młodociani 
pracownicy 
nie odbywali 
przygotowania 
zawodowego 
w rzemiośle

- bieliźniarz 2

- bursztyniarz
- cholewkarz
- dziewiarz
- fajkarz
- garbarz skór
- grawer
- kapelusznik
- koronkarka
- kowal wyrobów 

zdobniczych

- rymarz
- producent 

wyrobów z drewna
- producent 

rękodzieła 
artystycznego

- szewc
- bieliźniarz
- bursztyniarz
- cholewkarz
- dziewiarz

- bednarz
- zecer
- garbarz
- modysta
- pszczelarz
- ludwisarz
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- kożusznik
- bednarz
- garncarz
- kuśnierz
- młynarz
- modystka
- rzeźbiarz 

w drewnie
- szklarz
- sztukator
- tkacz
- tokarz w drewnie
- zdobnik ceramiki
- zdobnik szkła

- fajkarz
- garbarz skór
- grawer
- kapelusznik
- koronkarka
- kowal wyrobów 

zdobniczych
- bednarz
- garncarz
- kuśnierz
- młynarz
- modystka
- szklarz
- sztukator
- tkacz
- tokarz w drewnie
- zdobnik ceramiki
- zdobnik szkła

Rzemieślnicze 
zawody 
deficytowe 
w 2019r.

- brukarz 3

- cieśla i stolarz 
budowlany

- cukiernik
- dekarz
- krawiec 

i pracownicy 
produkcji odzieży

- kucharz
- murarz i tynkarz
- piekarz
- spawacz
- ślusarz

- kucharz
- cukiernik
- murarz
- tynkarz
- fryzjer
- kosmetyczka
- malarz
- wykonawca prac 

betoniarskich
- tkacz
- kożusznik
- kapelusznik
- obróbka mebli
- stolarz
- spawacz
- budowlaniec
- obróbka metalu

- elektryk 
budowlany

- hydraulik
- murarz
- płytkarz
- stolarz
- blacharz 

samochodowy
- spawacz
- rzeźnik
- dekarz
- cieśla
- szkutnik
- dekorator wnętrz

1 wg danych izb rzemieślniczych – styczeń 2018 r., Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty    
Zawodowej i Problematyki Społecznej;

2 dane udostępnione przez Związek Rzemiosła Polskiego;
3 Barometr zawodów 2019 – raport podsumowujący badania w Polsce. Opracowanie przygoto-

wane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w ramach ogólnopolskiego badania Baro-
metr zawodów realizowanego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

4 Dane Ministerstwa Edukacji Litwy, lata 2018-2019r. (www.rsyis.e-mokykla.lt) oraz dane giełdy 
pracy Litwy (www.ldb.lt);

5 Federalny Rocznik Statystyczny na rok 2017,  Federalny Urząd pracy w Niemczech.

W  roku 2018 w  Polsce działało 1504 branżowych szkół I-go stopnia dla 
młodzieży oraz 510 szkół przysposabiających do pracy, do których uczęszczało 
155 tysięcy uczniów. Izby rzemieślnicze przeprowadziły 28,5 tys. egzaminów 
czeladniczych i  2,5 tys. egzaminów mistrzowskich. W  technikach kształci-
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ło się w tym czasie 500 tys. uczniów, a w liceach ogólnokształcących 617 tys. 
uczniów. Liczba młodocianych pracowników zatrudnionych w zakładach rze-
mieślniczych w celu przygotowania zawodowego w 2018 roku wyniosła 57,5 
tys. osób, podczas gdy jeszcze w 2009 roku liczba ta sięgała 94 tys. osób. 

Mało optymistycznie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o  kształcenie w  rze-
miośle tradycyjnym, gdzie w wielu zawodach brakuje chętnych osób do kon-
tynuowania wielopokoleniowych tradycji i  istnieje zagrożenie całkowitego 
wyginięcia wielu zawodów w niedługim czasie. Pozytywnym aspektem w tej 
sytuacji jest fakt, że w  Polsce jest ciągle możliwość kształcenia się w  zawo-
dach ginących lub zagrożonych wyginięciem w  szkołach zawodowych. Jest 
to możliwe w  dużej mierze dzięki tworzeniu jak najszerszych ofert przy re-
krutacji uczniów. Starając się pozyskać jak największą liczbę uczniów, szkoły 
zawodowe oferują naukę zarówno w  zawodach nowatorskich, odpowiada-
jących na aktualne trendy, ale także ciągle oferują naukę w tradycyjnych za-
wodach rzemieślniczych, nawet jeśli w  poprzednich latach nie było w  nich 
kandydatów do nauki. Pomocna tu jest również możliwość nauki w klasach 
wielobranżowych w  szkołach zawodowych. Dzięki temu nawet jeśli szkole 
uda się zrekrutować jedną osobę w  zawodzie ginącym, może ona kształcić 
się w szkole zawodowej w klasie wielobranżowej, bez potrzeby rekrutowania 
w tym zawodzie całej klasy. Z kolei dzięki istnieniu pojedynczych zakładów 
związanych z tradycyjnym rzemiosłem rękodzielniczym, młodzi ludzie ciągle 
jeszcze mają możliwość pobierania praktycznej nauki zawodu. Przykłado-
wo w  całej Polsce jest sporo ofert kształcenia się w  zawodach: zdun – w  39 
szkołach, zegarmistrz – w 43 szkołach, kuśnierz – w 24 szkołach, kowal – w 53 
szkołach, kaletnik – w 30 szkołach. Jednak porównując te dane ze statystyka-
mi przeprowadzonych w 2018 egzaminów czeladniczych w całej Polsce (zdun 
– 5 osób, zegarmistrz – 3 osoby, kuśnierz – brak, kowal – 2 osoby, kaletnik – 5 
osób) można zauważyć brak młodych osób chętnych do kształcenia się w tra-
dycyjnych zawodach rękodzielniczych oraz brak skutecznej rekrutacji szkół 
w tych zawodach i spójnych działań na szczeblu samorządowym i krajowym 
umożliwiających kształcenie następców i zachęcających do wykonywania za-
wodów rzemieślniczych. 

Zawody rzemieślnicze wymagają dużego nakładu pracy, wiele czynności 
trzeba wykonywać ręcznie, przez co stają się pracochłonne, czasochłonne 
i mało atrakcyjne dla młodzieży. Praca rzemieślnika w ostatnich latach ciągle 
nie jest też zbyt dobrze postrzegana w społeczeństwie, a tym bardziej wśród 
młodzieży. Wynika to m.in. z niedostatecznej promocji zawodów rzemieślni-
czych, a zwłaszcza braku informacji o korzyściach, jakie dają tytuły czeladnicze 
i mistrzowskie. Poza tym obecnie mamy do czynienia z tendencją odchodze-
nia starych mistrzów, mogących przekazać swoje umiejętności, co w efekcie 
przyczynia się do zaniku wielu zawodów. Z danych pozyskanych przez Zwią-
zek Rzemiosła Polskiego wynika, że w 2018 roku w 45 zawodach nie odbyły się 
żadne egzaminy czeladnicze i mistrzowskie. Są wśród nich zawody, w których 
od lat brak jest kandydatów do zdobycia kwalifikacji zawodowych: np. zawo-
dy związane z przemysłem odzieżowym i skórzanym (kożusznik, kapelusznik 
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czapnik, bieliźniarz, gorseciarka, cholewkarz, obuwnik miarowy), czy zawody 
związane z obróbką skór (rymarz, garbarz skór, garbarz skór futerkowych, gar-
barz skór bez włosa). Wśród zawodów, w których od lat nie odbyły się egzami-
ny są: podkuwacz koni, baca, juhas, cholewkarz, grawer, ludwisarz, młynarz, 
modystka, monter fortepianów i pianin, przetwórca ryb, kożusznik, kuśnierz, 
tokarz w drewnie, rzeźbiarz w drewnie, parkieciarz, szklarz, zdobnik ceramiki 
i zdobnik szkła. Z kolei kształcenie w takich zawodach jak: brukarz, glazurnik, 
kaletnik, kowal, obuwnik, tartacznik, wulkanizator, zdun, zegarmistrz dotyczy 
pojedynczych przypadków w całej Polsce. 

W tej perspektywie cieszą wszelkiego rodzaju inicjatywy utrzymujące cią-
głość starych, tradycyjnych cenionych gałęzi rzemiosła, jak podpisanie trój-
stronnego listu intencyjnego pomiędzy Prezydentem Miasta Łódź, Stowa-
rzyszeniem Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa oraz Zespołem Szkół Rze-
miosła w Łodzi w sprawie utworzenia pierwszej w Polsce od 1989 roku klasy 
o profilu zegarmistrzowskim, czy też wznowienie nauki w zawodzie szkutnik 
(od 2019 roku zawód ten widnieje w klasyfikacji, jako monter jachtów i łodzi) 
w szkołach zawodowych w Gryfinie, Goleniowie i Stargardzie. Praktyki w tym 
zawodzie odbywają się w hali goleniowskiego producenta luksusowych jach-
tów Technologie Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., drugiego co do wielkości pro-
ducenta jachtów żaglowych na świecie, w której obecnie pracuje blisko 700 
osób. Ostatni raz w zawodzie szkutnika szkoły kształciły ponad 40 lat temu, 
potem zawód uznano za wymarły i został skreślony z listy kwalifikacji zawo-
dowych. Firmy jachtowe same przyuczały do zawodu. Ostatnio, dzięki szkole 
i firmie jachtowej Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej ponownie wpisały zawód na listę.

Jeśli chodzi o naukę w zawodach ginących w Niemczech, to oprócz ma-
łej ilości chętnych do wykonywania mało znanych, zanikających zawodów, 
problemem jest bardzo duża odległość potencjalnej szkoły i zakładu nauki 
praktycznej od miejsca zamieszkania ucznia. Wielu uczniów nie podejmuje 
z tego powodu nauki w ginącym zawodzie a wybiera zawód, którego będzie 
mógł uczyć się w pobliżu miejsca zamieszkania.

Specyfiką części ginących zawodów w Niemczech jest też fakt, że zostały 
zmienione ich nazwy lub zintegrowały się z  innymi zawodami. Najlepszym 
przykładem są tutaj zawody mechanika i elektryka samochodowego. Były to 
popularne zawody, których program nauczania nie przystawał już do obecne-
go stanu techniki motoryzacyjnej zdominowanej przez urządzenia elektro-
niczne. Aby naprawić pojazd jest nieodzowna szeroka wiedza mechaniczna, 
diagnostyczna, elektryczna oraz znajomość elektroniki samochodowej. Kilka 
lat temu zaprzestano więc naukę w zawodzie mechanika i elektryka i wpro-
wadzono nowe programy kształcenia. Nowy zawód nazywa się obecnie me-
chatronikiem pojazdów samochodowych. Innymi takimi zawodami są tkacz, 
dziewiarz, które w tej formie już nie istnieją, a nauka zawodu odbywa się pod 
nazwą specjalista obróbki materiałów tekstylnych, gdzie młodzież uczy się 
pracy na nowoczesnych urządzeniach dziewiarskich. Kolejnym przykładem są 
tokarze, frezerzy, szlifierze, ślusarze, w tych zawodach w Niemczech nie pro-

36  



wadzi się już kształcenia zawodowego, jako samoistne zawody są one ginące 
lub wymierające. Na ich miejsce wszedł nowy kierunek kształcenia o zmie-
nionej specyfice: specjalista techniki metalowej. Jest też inna grupa zawodów 
wykreślonych z  listy zawodów, w  których można w  Niemczech się kształcić 
(w nawiasie podano rok skreślenia). Są to między innymi: tokarz w drewnie 
(1972 r.), drutarz (1972 r.), kapelusznik (1972 r.), parasolarz (2008 r.), kołodziej 
(2008 r.), cieśla stoczniowy (2009 r.), laborant filmowy i fotograficzny (2014 r.) 
i kilkadziesiąt innych.

Podczas spotkań projektowych analizowaliśmy możliwości kształcenia 
w  zawodach ginących. Porównując system kształcenia zawodowego w  Pol-
sce, na Litwie i w Niemczech zauważyliśmy, iż w każdym kraju partnerskim 
dużo większy akcent w nauczaniu kładzie się na naukę zawodów nowocze-
snych z użyciem najnowszych materiałów, sprzętu i technologii, zaniedbując 
przy tym podtrzymywanie wypracowanych często przez stulecia metod, wie-
lopokoleniowych tradycji i doświadczeń oraz bazowanie na dobrych jakościo-
wo naturalnych materiałach. Elementy starych, tradycyjnych zawodów nie są 
włączane w ofertę programów szkolnych. Pomimo, iż takie zawody jak kamie-
niarz, dekarz, piekarz, wędliniarz, stolarz są stale nauczane, ukierunkowane 
są one przede wszystkim na nowoczesną i masową produkcję. Podstawą no-
woczesnej produkcji jest tu wytwarzanie jak najwięcej produktów jak najniż-
szym kosztem i w jak najkrótszym czasie. Przykładowo ucząc się zawodu pie-
karza czy wędliniarza uczniowie stosują sztuczne dodatki typu polepszacze 
smaku, spulchniacze, barwniki i konserwanty przedłużające przydatność do 
spożycia, nie uczą się tradycyjnego wypieku w piecu chlebowym czy tradycyj-
nego wędzenia mięsa dymem z drewna, zamiast tego zapoznają się z sub-
stytutem wędzenia mięsa w postaci nanoszenia sztucznego dymu w płynie. 
Młodzież ucząca się zawodu stolarza pobiera praktyczną naukę zawodu 
najczęściej w  zakładach meblarskich, które w  większości przypadków jako 
surowca do  produkcji używają płyt wiórowych i innych produktów drewno-
pochodnych. Będąc na międzynarodowym spotkaniu projektowym w Niem-
czech dostrzegliśmy elementy tradycyjnych modułów, naukę tradycyjnego 
sposobu wykonywania czynności na naturalnych materiałach w  szkołach 
zawodowych (układanie bruku z kamienia polnego, praca z naturalnym, nie-
przetworzonym drewnem). 

Najczęściej naukę tradycyjnego rzemiosła rękodzielniczego, podtrzy-
mywanie wielopokoleniowych doświadczeń i  umiejętności we wszystkich 
krajach partnerskich zawdzięczamy obecnie nie kształceniu formalnemu, 
a inicjatywom lokalnym i regionalnym, pasjonatom pragnącym podtrzymać 
tradycje rzemieślnicze, młodym projektantom i artystom, wykonującym arty-
styczne przedmioty użytkowe, różnego rodzaju stowarzyszeniom, ośrodkom, 
centrom, fundacjom, związkom, samorządom, które organizują kursy, lekcje 
pokazowe czy warsztaty z zakresu wybranych umiejętności. Z kolei dzięki or-
ganizowanym różnego rodzaju jarmarkom, kiermaszom, targom rękodzieła, 
festynom, okoliczni mieszkańcy mają okazję zapoznać się z tradycyjnymi pro-
duktami rzemiosła, obserwować pokazy pracy rzemieślników, którzy mogą 
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promować swoją pracę i  umiejętności oraz sprzedawać swoje wyroby. Naj-
większymi tego typu imprezami w Polsce są: Jarmark Dominikański w Gdań-
sku, Jarmark Jagielloński w Lublinie, Jarmark Świętojański w Krakowie, Mię-
dzynarodowe Targi Rzemiosła Artystycznego Rękodzieło w Kielcach, Podla-
skie Święto Chleba w Ciechanowcu. Na Litwie produkty dziedzictwa narodo-
wego prezentowane są co roku w Wilnie i Kownie na targach „Kaziuki”, „Agro-
Balt”, „Święto Morza” w  Kłajpedzie, międzynarodowym festiwalu muzyki 
folkowej „Skamba, skamba kankliai”, na tradycyjnych targach „Baltramėjaus” 
w  Wilnie i  różnych rejonach Litwy. W  Niemczech najbardziej popularne są 
jarmarki bożonarodzeniowe, np. Jarmark w Norymberdze (Christkindlmarkt) 
i drezdeński jarmark Striezelmarkt, znany na całym świecie Oktoberfest, jako 
święto piwa i rzemiosła piwowarskiego.

Tego rodzaju inicjatywy są cenne, jednak nie wpływają one w wystarcza-
jący sposób na liczbę wykwalifikowanych rzemieślników pracujących w  za-
wodach zagrożonych wyginięciem i nie rozwiązują problemu braku młodych 
adeptów rzemiosła tradycyjnego.  Dlatego bardzo ważne jest promowanie 
na szeroką skalę tradycyjnego rzemiosła oraz zachęcanie młodych osób do 
kształcenia w ginących zawodach i podkreślanie korzyści, jakie niesie zdoby-
cie rzemieślniczego zawodu. Z  jednej strony trudno jest pozyskać młodych 
ludzi do nauki w  tradycyjnym 2-3 letnim modelu kształcenia zawodowego 
w zawodach rzemieślniczych. Z kolei kilkugodzinne warsztaty podczas zajęć 
w muzeum czy domu kultury nie są wystarczające, by zaszczepić w młodych 
osobach chęć pogłębiania swojej wiedzy w  poznawanym rzemiośle trady-
cyjnym oraz przekazać podstawową wiedzę w  tym zakresie. Optymalnym 
rozwiązaniem w tej sytuacji jest organizacja szkoleń w ginących zawodach, 
które z jednej strony pokażą młodym osobom, czym jest tradycyjne rzemio-
sło i  nauczą podstaw zawodu a  z  drugiej wyposażą je w  niezbędną wiedzę 
i umiejętności, dzięki którym wyróżnią się na rynku pracy.  
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ROZDZIAŁ 3
Organizacja szkoleń w ginących zawodach

Jednym z najważniejszych działań realizowanego projektu „Ginące zawo-
dy na europejskim rynku pracy” było międzynarodowe szkolenie w ginących 
zawodach. Było ono skierowane do młodzieży uczącej się lub kończącej na-
ukę w szkołach zawodowych, chcącej uzyskać lub poszerzyć swoje kwalifika-
cje zawodowe w celu ułatwienia wejścia na rynek pracy lub samozatrudnie-
nia a także do kadry organizacji partnerskich chcącej nauczać młodzież lub 
nadzorować szkolenia w ginących zawodach. 

Szkolenie odbyło się w dniach 31.03 – 13.04.2019 roku w polskiej organi-
zacji partnerskiej. Wzięło w  nim udział 51 uczestników projektu, w  tym 45 
podopiecznych kształcących się w  szkołach zawodowych i  6 pracowników 
z organizacji partnerskich projektu: Landkreis Oberhavel, Wileńskiej Szkoły 
Technologii, Biznesu i Rolnictwa oraz ECKiW OHP w Roskoszy.  Młodzież po 
przygotowaniu językowo-kulturowym, spotkaniach z doradcami zawodowy-
mi i  ukończeniu kursu przedsiębiorczości w  swoich krajach, przyjechała do 
Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, aby na terenie wioski 
ginących zawodów w Roskoszy kształcić się w wybranym ginącym zawodzie: 
tkacz, kowal, kołodziej i piekarz/cukiernik wyrobów tradycyjnych.

Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych rzemieślników pracu-
jących w ginących zawodach. Po części wprowadzającej i omówieniu zasad 
BHP realizowane były zajęcia praktyczne dobrane w oparciu o wypracowany 
podczas trwania projektu moduł szkoleniowy. Program szkoleń był bardzo 
różnorodny i  intensywny, w  sumie zrealizowano 96 godzin szkoleniowych. 
Młodzież poznała m.in. historię wybranego zawodu ginącego, zapoznała 
się z  maszynami i  narzędziami charakterystycznymi dla wyposażenia po-
szczególnych warsztatów. Młodzi tkacze uczyli się zakładać osnowy i  tkać 
na krosnach, kołodzieje wykonywali elementy kół drewnianych oraz wyroby 
z drewna codziennego użytku, piekarze i cukiernicy ręcznie wyrabiali i formo-
wali ciasto, uczyli się przygotowywać zakwas chlebowy, rozpalać tradycyjny 
piec chlebowy, w którym wypiekali różnego rodzaju chleby i bułeczki a kowa-
le ręcznie wykuwali wyroby użytkowe i artystyczne, podkowy, poznali także 
zasady podkuwania koni.

Wieczorami młodzież spędzała czas na zajęciach integracyjnych, rekre-
acyjno-sportowych i międzykulturowych. W czasie wolnym od zajęć uczest-
nicy poznawali kulturę i historię Polski, m.in. zwiedzili stadninę koni w Jano-
wie Podlaskim oraz Łazienki Królewskie, Stare Miasto i Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie.

Uczestnicy nabyli podstawy teorii oraz wiele umiejętności praktycznych 
w  ginących zawodach, które wraz z  wytworzonymi przez siebie produkta-
mi mogli zaprezentować, opowiadając o zdobytym doświadczeniu podczas 
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„Dnia Otwartego wioski ginących zawodów”. Szkolenie zakończyło się po-
zytywnie złożonym egzaminem sprawdzającym przed Komisją egzamina-
cyjną z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Podczas 
oficjalnego podsumowania szkolenia młodzież odebrała z  rąk Dyrektora 
ECKiW OHP certyfikaty poświadczające udział w  szkoleniu oraz zaświad-
czenie o ukończeniu szkolenia. Ostatniego dnia pobytu dokonano ewaluacji 
końcowej, podczas której młodzież entuzjastycznie wypowiadała się o swoim 
udziale w projekcie, organizacji i prowadzeniu zajęć a także deklarowała chęć 
udziału w podobnych działaniach w przyszłości.

Uczestnicy szkolenia nabyli dodatkowe kompetencje w  zawodzie giną-
cym, doświadczenie i  motywację do pracy, nauczyli się współpracy w  mię-
dzynarodowym środowisku i  budowania dialogu międzykulturowego oraz 
wzmocnili swoje umiejętności językowe i kulturowe, co sprawiło, że stali się 
bardziej konkurencyjni na rynku pracy. 

3.1 Realizacja międzynarodowego szkolenia w ginących zawodach

L.p. Informacje 
o szkoleniu Opis

1. Termin reali-
zacji

31.03 – 13.04.2019 r.

2. Miejsce reali-
zacji

Wioska ginących zawodów na terenie ECKiW OHP w Roskoszy

3. Nauczane za-
wody ginące

piekarz/cukiernik wyrobów tradycyjnych, tkacz, kowal i kołodziej

4. Uczestnicy Po 15 uczniów szkół zawodowych/podopiecznych i po 2 pracow-
ników (instruktorów/osób zainteresowanych nadzorowaniem 
kształcenia w ginących zawodach) z organizacji partnerskich 
z Polski, Litwy i Niemiec, w sumie 51 osób

5. Ilość godzin 
szkolenio-
wych

96

6. Instruktorzy Rzemieślnicy i twórcy ludowi posiadający wieloletnie doświad-
czenie w ginących zawodach i rzemiośle tradycyjnym

7. Forma prowa-
dzenia zajęć

Wprowadzenie teoretyczne do zawodu i zajęcia praktyczne

8. Działania po-
przedzające 
szkolenie

−	 rekrutacja uczestników, 
−	 przygotowanie językowo-kulturowe, 
−	 spotkania wirtualne przygotowujące do szkolenia, 
−	 spotkania organizacyjno-przygotowawcze, 
−	 zajęcia z doradcą zawodowym, 
−	 kurs przedsiębiorczości,
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9. Działania 
w trakcie 
realizacji 
szkolenia

−	 spotkanie organizacyjne, 
−	 oprowadzenie po terenie, 
−	 zajęcia zapoznawczo-integracyjne, 
−	 ewaluacja wstępna, 
−	 rozdanie materiałów szkoleniowych i ubrań ochronnych, 
−	 szkolenie BHP, 
−	 instruktaż stanowiskowy, 
−	 nauka zawodu, 
−	 zajęcia sportowo-rekreacyjne i międzykulturowe,
−	 dzień otwarty wioski ginących zawodów,
−	 ewaluacja cząstkowa i końcowa, 
−	 podsumowanie i uroczyste wręczenie certyfikatów 

10. Działania po 
zakończeniu 
szkolenia

Spotkanie młodzieży w organizacjach partnerskich, przygotowa-
nie i wręczenie certyfikatów Europass

11. Zapewnione 
wsparcie

Zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, pośrednik języ-
kowy, odzież ochronna, materiały szkoleniowe, nadzór, opieka 
i motywacja uczestników

12. Rodzaj egza-
minu końco-
wego

Egzamin sprawdzający nabyte umiejętności złożony przed Ko-
misją egzaminacyjną z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców 
w Białej Podlaskiej

13. Poświadcze-
nie nabytych 
umiejętności

−	 zaświadczenie o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu 
sprawdzającego wraz z wykazem przedmiotów objętych 
kursem, 

−	 certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu podpisane 
przez osoby zarządzające organizacjami partnerskimi, 

−	 certyfikat Europass mobilność dla uczestników z Litwy i Nie-
miec

3.2 Najważniejsze elementy organizacji szkoleń w ginących zawodach

3.2.1 Diagnoza potrzeb realizacji szkolenia
Określenie i zdiagnozowanie problemu, jaki chcieliby Państwo rozwiązać 

dzięki zorganizowanemu szkoleniu w  ginących zawodach znacznie ułatwi 
pracę przy opracowywaniu koncepcji i  realizacji szkolenia. Inaczej wyglą-
da organizacja warsztatów w przypadku chęci poznania ginących zawodów 
przez dzieci w wieku szkolnym, inaczej w przypadku organizacji szkoleń dla 
młodzieży w celu ich kształcenia zawodowego w ginących zawodach a zupeł-
nie inaczej naucza się osoby dorosłe znające zawód, w celu podniesienia ich 
kompetencji zawodowych bądź uzyskania tytułu zawodowego (czeladnik, 
mistrz).

Inspiracją do powstania pomysłu i  realizacji wspólnego projektu były 
wnioski przedstawicieli organizacji partnerskich, że zarówno w Polsce, Niem-
czech jak i na Litwie w ostatnich czasach odnotowuje się coraz większe za-
potrzebowanie na oryginalne wyroby rzemieślnicze, a tradycyjne rękodzieło 
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staje się coraz bardziej unikalnym elementem życia. Z drugiej strony brakuje 
młodych wykwalifikowanych rzemieślników w  zawodach ginących i  trudno 
jest dotrzeć do rzemieślników z  wieloletnim doświadczeniem. Zmieniający 
się rynek pracy uznano więc za szansę dla zawodów ginących i tych, którzy 
chcą je wskrzeszać. Dysproporcje pomiędzy zainteresowaniem produktami 
i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami, a brakiem wykwalifiko-
wanych rzemieślników oraz chęć kształcenia się i poznawania ginących zawo-
dów zgłaszana przez młodzież, uzmysłowiły nam potrzebę reaktywacji zawo-
dów ginących jako alternatywy zatrudnienia lub samozatrudnienia w krajach 
partnerskich. 

Zrealizowane przez nas międzynarodowe szkolenie w ginących zawodach 
skierowane było do podopiecznych i pracowników organizacji partnerskich. 
Podopieczni organizacji partnerskich to uczniowie szkół zawodowych posia-
dający niewystarczające kompetencje zawodowe, które mogły utrudnić im 
wejście na rynek pracy. Zdobycie wiedzy w zakresie ginących zawodów i pod-
niesienie umiejętności zawodowych uczestników szkolenia, a także nabycie 
umiejętności współpracy w  międzynarodowym środowisku wyposażyły ich 
w dodatkową wiedzę i uczyniły ich bardziej konkurencyjnymi w stosunku do 
rówieśników na rynku pracy. Uczestnicy projektu dzięki szkoleniu i dodatko-
wym zajęciom nabywali nowe kwalifikacje zawodowe, umiejętności prak-
tyczne i doświadczenie zawodowe. Ponadto młodzież nabywała kompeten-
cje językowe, personalne i  społeczne, zwiększając motywację oraz ambicje 
zawodowe i edukacyjne do dalszego kształcenia się, zdobywania i rozwijania 
swoich umiejętności. Uczestnicy rozwinęli także w znaczący sposób kompe-
tencje miękkie, ucząc się większej otwartości na innych, komunikatywności, 
współpracy w grupie, integracji społecznej, przełamywania barier w kontak-
tach z rówieśnikami z innych krajów.

Szkolenie zakładało także udział pracowników organizacji partnerskich 
i  osób zainteresowanych szkoleniem bądź nadzorowaniem szkolenia w  gi-
nących zawodach, którzy po zakończonym szkoleniu będą mogli realizować 
podobne szkolenia w  swoich krajach. Dzięki uczestnictwu w  szkoleniu za-
angażowana kadra pozyskała nowe kwalifikacje, zweryfikowała i rozszerzyła 
dotychczasowe umiejętności oraz doskonaliła swój warsztat i metody pracy 
w międzynarodowym środowisku. Zdobyta wiedza będzie wykorzystywana 
do szkolenia młodzieży i popularyzacji ginących zawodów w innych krajach.

3.2.2 Wyłonienie ginących zawodów nauczanych podczas szkolenia
Istnieje szeroka gama zawodów ginących, która może być różna w zależ-

ności od regionu bądź kraju. Generalnie zawody ginące są to zawody o cha-
rakterze rękodzielniczym, wykorzystujące tradycyjne umiejętności i techniki 
rzemieślnicze, które mają coraz mniejszą liczbę swoich przedstawicieli i zni-
kają z rynku.

Organizując międzynarodowe szkolenie w ginących zawodach wiedzieli-
śmy, że odbędzie się ono na terenie wioski ginących zawodów w ECKiW OHP 
w Roskoszy. Zatem wybór zawodów ginących do szkolenia ograniczyliśmy do 
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warsztatów funkcjonujących na terenie wioski, czyli: kowal, rymarz, tkacz, 
dekarzarz/strzecharz, kołodziej, kamieniarz/brukarz, zdun, wędliniarz oraz 
piekarz/cukiernik.

W oparciu o zajęcia z doradcami zawodowymi, którzy zbadali predyspo-
zycje zawodowe uczestników wyłoniliśmy cztery zawody, w których zrealizo-
waliśmy szkolenie: kowal, kołodziej, tkacz oraz piekarz/cukiernik wyrobów 
tradycyjnych. Ostatni zawód nie jest ginący, ale zanikające są technologie, ja-
kie dawniej stosowano wykonując ten zawód. Nasi piekarze i cukiernicy uczyli 
się głównie wykorzystywać dawne, tradycyjne receptury na bazie naturalnych 
produktów.

3.2.3 Czas trwania szkolenia
Wymiar czasu trwania szkolenia zależny jest od wielu czynników: rodzaju 

szkolenia, metodologii, obszaru poruszanej tematyki, możliwości organiza-
cyjnych i przewidzianego budżetu. Znając budżet jakim dysponujemy i moż-
liwości ekonomiczne określamy cele, jakie ma spełniać szkolenie. W przypad-
ku kursów doszkalających, czas ich trwania określa zakres treści programo-
wych. W  zależności od materiału przewidzianego do zrealizowania mogą 
one trwać kilka dni bądź kilka tygodni i kończyć się wewnętrznym certyfika-
tem poświadczającym nabyte umiejętności. Długość szkoleń kończących się 
egzaminem sprawdzającym bądź czeladniczym określają stosowne przepisy 
i regulacje prawne.

Określając czas trwania międzynarodowego szkolenia w  ginących za-
wodach, przedstawiciele organizacji uczestniczących w  projekcie doszli do 
wniosku, iż optymalnym rozwiązaniem będzie zorganizowanie dwutygo-
dniowego szkolenia, podczas którego młodzież poznawałaby podstawy da-
nego zawodu ginącego, żeby później zdobyte umiejętności rozwijać samo-
dzielnie lub ucząc się u rzemieślnika, bądź zdobyć w tym czasie dodatkowe 
umiejętności do zawodu pokrewnego (np. kowal – ślusarz, kołodziej – stolarz, 
zdun – murarz, kucharz – piekarz/cukiernik  itp.). Program szkolenia zakładał 
96 godzin szkoleniowych realizowanych od poniedziałku do soboty średnio 
po osiem lub dziewięć godzin dziennie.

3.2.4 Miejsce przeprowadzenia szkolenia
Międzynarodowe szkolenie w  ramach realizacji projektu zostało zreali-

zowane w wiosce ginących zawodów usytuowanej na terenie Europejskiego 
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, do której należą bardzo 
dobrze wyposażone pracownie i warsztaty służące do nauki zanikających na 
rynku pracy zawodów: tkacza, zduna, dekarza/strzecharza, stolarza/kołodzie-
ja, kowala, brukarza, rymarza, piekarza i cukiernika. 

Wioska wzniesiona w architekturze tradycyjnej zabudowy wsi, powstała 
w wyniku realizacji przez OHP w latach 2014-2015 projektu pn. „Ginące za-
wody pomysłem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie jest to 
miejsce, gdzie młodzi ludzie z terenu całej Polski mogą uzupełnić wykształce-
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nie kierunkowe o moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkuren-
cyjne i  poszukiwane. Wioska ginących zawodów to obiekt, gdzie rzemiosło 
tradycyjne w sposób naturalny przenika się ze współczesnością. Każdy budy-
nek warsztatowy posiada niezbędne wyposażenie odpowiednie do danego 
zawodu, wyposażenie tradycyjne i  nowoczesne, zaplecze socjalne, szatnie 
oraz zaplecze sanitarne. Dzięki połączeniu narzędzi i  maszyn tradycyjnych 
z  nowoczesnymi, możliwe jest realizowanie zajęć opartych na dziedzictwie 
zapomnianych zawodów ale również pokazanie, jak uzyskać tradycyjny efekt 
poprzez użycie współczesnych technologii. Warsztaty dostosowane są do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Na poddaszach dwóch budynków warsztato-
wych znajdują się pokoje mieszkalne, w których może jednorazowo mieszkać 
24 uczestników warsztatów. 

3.2.5 Określenie grupy docelowej szkolenia
Wybór grupy docelowej wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych pro-

blemów i potrzeb. Właściwe określenie grupy docelowej czyli osób, do któ-
rych kierujemy szkolenie ułatwi nam dobór materiału i form prowadzonych 
zajęć.

Uczestnikami zrealizowanego przez nas międzynarodowego szkolenia 
w ginących zawodach byli podopieczni organizacji partnerskich z Polski, Nie-
miec i Litwy uczący się bądź kończący naukę w szkołach zawodowych, mogą-
cy mieć trudności ze znalezieniem się na rynku pracy, którzy chcieli uzyskać 
lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w  celu łatwiejszego wejścia na 
rynek pracy lub samozatrudnienia oraz instruktorzy praktycznej nauki za-
wodu lub kadra zainteresowana nadzorowaniem szkolenia w swoich krajach 
w zakresie ginących zawodów, którzy byli jednocześnie osobami towarzyszą-
cymi zapewniającymi opiekę i bezpieczeństwo młodzieży oraz uczestniczyli 
w realizowanych szkoleniach.  

Wybór uczestników do projektu nastąpił w oparciu o powołane komisje 
rekrutacyjne, został przeprowadzony z zachowaniem zasad równego dostępu 
i traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie. Głównym 
kryterium wyboru było zainteresowanie uczestnika nabywaniem nowych 
umiejętności w ginących zawodach, wysoka motywacja do udziału w szko-
leniu, ocena ze sprawowania i dodatkowe osiągnięcia szkolne i pozaszkolne.

3.2.6 Instruktorzy prowadzący szkolenie
Zorganizowanie kadry instruktorskiej było dla nas nie lada wyzwaniem. 

Potrzebowaliśmy zarówno pasjonatów zawodu posiadających wieloletnie 
doświadczenie w tradycyjnym rzemiośle, jak i osób, które mają zdolności in-
terpersonalne pozwalające na dobrą komunikację z młodzieżą. Zdarzają się 
bowiem niezwykle utalentowani rzemieślnicy z kilkudziesięcioletnim stażem 
pracy, którzy nie są w stanie przekazać zdobytej wiedzy młodszemu pokole-
niu, ponieważ brakuje im umiejętności w tym względzie lub nigdy nie mieli 
okazji do nauczania zawodu. Gdy między instruktorem a podopiecznymi nie 
wytworzy się więź pozwalająca na efektywne przekazywanie wiedzy, nauka 
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mija się z  celem. Nasze szkolenie prowadzili wykwalifikowani rzemieślnicy 
i instruktor praktycznej nauki zawodu posiadający tytuł mistrza w zawodzie 
ginącym. Do udziału zaprosiliśmy też doświadczonych, chętnych do przeka-
zywania wiedzy i  potrafiących zarazić swoją pasją twórców ludowych, aby 
młodzież mogła czerpać wiedzę bezpośrednio od rzemieślników. Chętnie 
zdradzali oni młodym ludziom tajniki swojej pracy jak np. oryginalne recep-
tury na autorski kwas chlebowy czy skuteczne sposoby na wypiek tradycyj-
nego sękacza. Nasi instruktorzy warsztatów, mistrzowie w swoim zawodzie 
byli wyjątkowi i znacząco przyczynili się do sukcesu szkolenia i zadowolenia 
młodzieży. 

Jan Golinowski – człowiek wielu talentów, wieloletni instruktor prak-
tycznej nauki zawodu, mistrz w zawodzie ginącym kowal. Niezwykły pasjo-
nat, który od pierwszych chwil „porwał” młodzież swoim optymizmem oraz 
entuzjazmem i przez dwa tygodnie skutecznie przelewał na nich swą pasję 
i umiłowanie kowalstwa. Dzięki zaangażowaniu, doświadczeniu i umiejętne-
mu podejściu do szkolących się uczestników, młodzi adepci sztuki kowalskiej 
spędzali w kuźni każdą wolną chwilę a miarowe odgłosy uderzeń młotów roz-
nosiły się w Roskoszy często do późnych godzin nocnych.

Krzysztof Frankowski – kołodziej, stolarz z Ciechanowa z czterdziestolet-
nim doświadczeniem, zawodowo wykonuje koła drewniane, odnawia je i na-
prawia. Posiada także wieloletnie doświadczenie w obróbce ręcznej drewna, 
wytwarzaniu różnego rodzaju przedmiotów gospodarstwa domowego. Pro-
wadzi warsztaty, pokazy starego rzemiosła tradycyjnymi narzędziami stolar-
skimi, uczy wyrobu kół drewnianych, łyżek, naczyń drewnianych, kopaniek, 
dłubanek w wielu miastach w Polsce. Otrzymał nagrody za najciekawsze wy-
roby na targach w Kutnie i Poświętnym.

Irena Ignaciuk – doświadczona tkaczka z Lewkowa Starego, bardzo cier-
pliwa i pracowita, uczyła się tkactwa jeszcze w dzieciństwie od swojej mamy, 
znanej w okolicy tkaczki, a po latach wróciła do rodzinnych tradycji na nowo 
przypominając sobie wszystkie tajniki zawodu tkacza. Obecnie prowadzi go-
spodarstwo agroturystyczne i działalność edukacyjną, gdzie szkoli młodzież 
i osoby dorosłe w różnych technikach tkania na krośnie. Wolne chwile spędza 
na tkaniu pięknych prac: podbieranych „pereborach”, chodnikach, różnorod-
nych tkaninach dwu-, cztero- i  ośmionicielnicowych, które są współcześnie 
wielką rzadkością, z zachowaniem tradycyjnego wzornictwa. Dzieła pani Ire-
ny odznaczają się wysokim poziomem technicznym, są doceniane i pokazy-
wane na wystawach i  ekspozycjach, nie tylko w  kraju, ale nawet w  dalekiej 
Japonii.

Zofia Sacharczuk, Krystyna Krótkiewicz – tradycyjny wypiek chleba nie 
ma przed nimi żadnych tajemnic. Panie cechuje ogromna wiedza i doświad-
czenie w  tradycyjnym wypieku przepysznych chlebów, bułeczek, jagodzia-
nek, paluchów, cebularzy i  setek innych, najróżniejszych rodzajów pieczy-
wa. Wpierają, odnawiają i  pielęgnują lokalne tradycje kodeńskie, aktywnie 
działają na rzecz swojej lokalnej społeczności i z wielkim zaangażowaniem 
i chęcią przekazują innym swoją wiedzę i doświadczenie. Używają tylko natu-
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ralnych, zdrowych, swojskich produktów a przygotowane przysmaki wypie-
kają w tradycyjnym piecu chlebowym opalanym drewnem. Różnica w smaku 
z ogólnodostępnym w sklepach pieczywem jest nie do opisania.

Urszula Nowicka – zna niezliczoną ilość dawnych, tradycyjnych przepi-
sów na słodkie ciasta i  ciasteczka, mistrzyni tradycyjnego wypieku sękacza. 
Na co dzień ocala od zapomnienia smaki dawnych, regionalnych wypieków 
aktywnie działając w Pracowni Kulinariów Regionalnych w Perkowicach oraz 
jako szefowa Stowarzyszenia „Smaki Perkowic”. Laureatka wielu konkursów 
kulinarnych, działa na rzecz wprowadzenia lokalnych i regionalnych produk-
tów Południowego Podlasia na listę niematerialnego dziedzictwa.

3.2.7 Formy prowadzonych zajęć
Szkolenie powinno rozpocząć się wstępnym szkoleniem BHP, którego ce-

lem jest dostarczenie wiedzy i  umiejętności niezbędnych do wykonywania 
pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie 
uczestników z  zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach 
pracy. 

Kolejną ważną formą zajęć jest instruktaż stanowiskowy, który odbywa się 
na stanowisku pracy czyli już w konkretnym warsztacie. Ma on na celu zapo-
znanie uczestników szkolenia z zagrożeniami występującymi na tym stano-
wisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpieczne-
go wykonywania pracy.

W przypadku szkoleń z zakresu ginących zawodów ograniczyliśmy część 
teoretyczną, szczególny nacisk kładąc na zajęcia praktyczne. W ramach czę-
ści teoretycznej odbyło się wprowadzenie do zawodu, które zawierało opis 
zawodu, jego krótką historię, wyposażenie warsztatu oraz wykorzystywane 
w  pracy narzędzia i  materiały. Sposób wykonywania poszczególnych zadań 
omawiany był podczas zajęć praktycznych. Wyszliśmy z założenia, że teorię 
najlepiej przyswaja się w trakcie praktyki i w tym przypadku nasza metodyka 
się sprawdziła.

3.2.8 Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe przewidziane podczas organizacji szkoleń są prawie 

tak samo ważne jak realizacja programu szkolenia.
Każde szkolenie powinno otwierać spotkanie organizacyjne, wprowadza-

jące w jego tematykę i program oraz ułatwiające poznanie zarówno współ-
uczestników jak i  miejsca organizacji szkolenia. Praca w  zgranym zespole 
jest znacznie efektywniejsza i  sprzyja osiąganiu wspólnych celów. Sposób 
działania, przyswajania wiedzy czy komunikacji poszczególnych uczestników 
oddziałują na pozostałych, dlatego organizując nawet jednodniowe szkole-
nie warto poświęcić choć wycinek czasu na działania integrujące i budujące 
relacje w  grupie. Szkolenie ma służyć osiągnięciu wyznaczonych wcześniej 
celów, dlatego kluczowe zadanie w tym zakresie ma ewaluacja. W zależności 
od rodzaju szkolenia zaleca się stosowanie ewaluacji wstępnej, cząstkowej 
i końcowej. 
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Niezwykle pomocnym narzędziem są zajęcia organizacyjno-przygoto-
wawcze, zwłaszcza w przypadku organizacji dłuższych szkoleń, podczas któ-
rych uczestnicy spędzą ze sobą wiele czasu, zgłębiając tematykę szkolenia. 
Umożliwiają one uczestnikom wcześniejsze poznanie, kontakt wirtualny, do-
kładniejsze zapoznanie się z celem i  tematem szkolenia, a także pozwalają 
zrealizować część zadań przed przyjazdem na miejsce szkolenia. Przed reali-
zacją szkoleń warto przewidzieć także indywidualne spotkania z doradcą za-
wodowym, w celu trafnego wyboru modułu szkolenia, zgodnego z predyspo-
zycjami i zainteresowaniami, a także przekazać informacje z zakresu przed-
siębiorczości i zakładania własnej działalności gospodarczej. Przy organizacji 
szkoleń międzynarodowych bądź realizowanych w innym kraju niż ojczyzna 
uczestników, bardzo przydatne jest przygotowanie językowo-kulturowe, któ-
re z jednej strony pozwala na naukę podstawowych zwrotów i słówek w innym 
języku a z drugiej, dzięki poznaniu krajów uczestników szkolenia, ich kultury 
i tradycji,  eliminuje barierę międzykulturową. W przypadku organizacji dłuż-
szych szkoleń warto jest pomyśleć także o zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
i międzykulturowych realizowanych w czasie wolnym od nauki. Takie zajęcia, 
zagospodarowując czas wolny, budują więzi pomiędzy uczestnikami, a także 
sprzyjają poznaniu kultury, historii, zabytków i  tradycji regionu bądź kraju, 
w którym organizowane są szkolenia. 

3.2.9 Uznawalność efektów szkolenia oraz ich poświadczanie
Dobór modułu do przeprowadzenia egzaminu końcowego zależy w dużej 

mierze od długości szkolenia i oczekiwania względem przydatności na rynku 
pracy. Jeśli zdobywanie kwalifikacji ma służyć poświadczeniu nauki zawodu 
i można sobie pozwolić na dłuższy jego czas trwania, warto rozważyć zakoń-
czenie go egzaminem dającym uprawnienia zawodowe, czyli egzaminem 
czeladniczym lub sprawdzającym. 

Krótsze szkolenia mogą kończyć się egzaminem sprawdzającym składa-
nym przed Izbą Rzemieślniczą bądź wewnętrznym zaświadczeniem o ukoń-
czeniu kursu opracowanym indywidualnie na potrzeby danego szkolenia. 

Naszym założeniem było wyposażenie młodych ludzi w  certyfikat po-
świadczający nabyte umiejętności w ginących zawodach, który byłby uzna-
wany we wszystkich krajach partnerskich. Rozważaliśmy różne opcje wypra-
cowania jednolitego dokumentu, który pomógłby młodym ludziom nabywa-
jącym umiejętności w ginących zawodach stać się bardziej konkurencyjnymi 
na rynku pracy.

Dokumentem poświadczającym zdobytą wiedzę i umiejętności w zawo-
dach rzemieślniczych, który od lat cieszy się największym uznaniem u praco-
dawców we wszystkich krajach partnerskich jest świadectwo czeladnicze i dy-
plom mistrzowski uznawany w całej Unii Europejskiej. Stosunkowo nowym 
rodzajem poświadczania umiejętności zawodowych jest egzamin potwier-
dzający kwalifikacje w  zawodzie składany przed państwowymi komisjami 
egzaminacyjnymi. Jednak z uwagi na zbyt krótki czas trwania szkolenia w gi-
nących zawodach w stosunku do warunków dopuszczenia do egzaminu, ża-

 47



den z nich nie mógłby być złożony przez uczestników szkolenia. Dodatkowo 
w  niektórych zawodach ginących obecnie nie ma już możliwości zdawania 
egzaminów czeladniczych i  mistrzowskich ze względu na brak możliwości 
powołania komisji egzaminacyjnych (np. w zawodzie kołodziej). 

Kolejną formą poświadczania zdobytych umiejętności jest egzamin 
sprawdzający wybrane kwalifikacje w zawodzie. Jednak w przypadku realizo-
wanych szkoleń w zawodzie kowal, tkacz, piekarz, cukiernik, minimalna licz-
ba godzin kształcenia zawodowego dla poszczególnych kwalifikacji przekra-
czałaby wielokrotnie czas, który zaplanowaliśmy na szkolenia. Ze względu na 
specyfikę nauczanych zawodów, ten egzamin również nie mógłby być prze-
prowadzony. Pomijając przeszkody związane z zaplanowanym czasem szko-
lenia, osoby szkolące się w zawodzie kołodziej czy piekarz/cukiernik wyrobów 
tradycyjnych otrzymałyby kwalifikacje nieoddające specyfiki i wyjątkowości 
nauczanych umiejętności (kwalifikacje do tych zawodów to: wykonywanie 
prostych wyrobów stolarskich, produkcja wyrobów cukierniczych).

Zastanawiając się nad możliwością opracowania wzoru wspólnego certy-
fikatu poświadczającego nabyte umiejętności, partnerzy z Niemiec zwrócili 
uwagę na fakt, iż w ich przypadku certyfikaty zdobyte poza granicami nie są 
zazwyczaj uważane za szkolenia w pełnym zakresie i konieczne jest przepro-
wadzenie procedury uznania zdobytych kwalifikacji zawodowych. Uznanie 
kwalifikacji zawodowych pokazuje pracodawcy, w jakim stopniu kwalifikacje 
zawodowe są porównywalne z niemieckim dyplomem zawodowym. Jest to 
udokumentowane prawnie decyzją w sprawie uznania kwalifikacji. Dopiero 
uznanie lub ocena świadectwa przez właściwe organy sprawia, że dyplom 
zawodowy jest bezpośrednio porównywalny z  kwalifikacjami zawodowymi 
innych osób na rynku pracy. 

W Unii Europejskiej nie ma jednolitych przepisów regulujących uznawa-
nie dyplomów i kwalifikacji zawodowych, każdy kraj wyznacza w tej kwestii 
własne zasady. Międzynarodowe uznanie kwalifikacji zawodowych ciągle 
jeszcze nie jest ujednolicone we wszystkich krajach. Problem powinien roz-
wiązać Europejski System Transferu Osiągnięć w  Kształceniu i  Szkoleniu 
Zawodowym ECVET umożliwiający rozpoczęcie kształcenia w jednym kraju 
i kontynuacji w innym, ale znajduje się on jeszcze w fazie rozwoju. 

Analizując możliwości wypracowania jednolitego certyfikatu poświadcza-
jącego nabyte umiejętności podczas szkolenia w zawodach ginących przed-
stawiciele wszystkich organizacji partnerskich doszli do wniosku, że najbar-
dziej rozpoznawalnym i  najważniejszym instrumentem w  celu udokumen-
towania doświadczenia zawodowego oraz do uwiarygodnienia kwalifikacji 
zawodowych za granicą jest w  ich krajach dokument Europass. Certyfikat 
Europass prezentuje w sposób jednolity dla wszystkich krajów europejskich 
zakres wiedzy i  doświadczeń zdobytych podczas nauki, szkolenia, praktyk 
i staży zagranicznych oraz potwierdza okresy szkolenia, nauki czy praktyki re-
alizowanej za granicą. Stwierdziliśmy, że zasadne będzie pozostanie przy tym 
certyfikacie, z uwagi na to, że jest on dobrze rozpoznawalny i uznawalny we 
wszystkich krajach oraz umożliwia przedstawienie umiejętności i kwalifikacji 
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zawodowych w jasny i efektywny sposób. 
Ponadto opracowując szczegóły międzynarodowego szkolenia w  giną-

cych zawodach założyliśmy, że szkolenie zakończy się egzaminem sprawdza-
jącym nabyte umiejętności złożonym przed Komisją egzaminacyjną z Cechu 
Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Zatem oprócz certyfika-
tu Europass, każdy uczestnik szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu 
kursu i  złożeniu egzaminu sprawdzającego wraz z  wykazem przedmiotów 
objętych kursem. Zaświadczenie wydane zostało na odpowiednim giloszu 
opracowanym wg aktualnych  rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej i innych obowiązujących aktów prawnych. Zależało nam, aby znaleźć taką 
formę zaświadczenia, które zawierałoby nazwę i czas trwania szkolenia oraz 
nazwę zawodu ginącego, w  którym kształcił się uczestnik wraz z  wykazem 
przedmiotów i  zagadnień objętych programem szkolenia. Takie zaświad-
czenie pokazuje pracodawcy zakres zdobytych umiejętności podnosząc tym 
samym konkurencyjność uczestnika na rynku pracy. Dodatkowo wspólnie 
z partnerami opracowaliśmy spójny wizualnie z projektem imienny certyfikat 
poświadczający udział w projekcie i szkoleniu podpisany przez osoby zarzą-
dzające organizacjami partnerskimi.

Uczestnicy międzynarodowego szkolenia w ginących zawodach otrzyma-
li trzy dokumenty - zaświadczenie o ukończeniu kursu i złożeniu egzaminu 
sprawdzającego wraz z wykazem przedmiotów objętych kursem oraz imien-
ny certyfikat wewnętrzny poświadczający udział w  projekcie i  szkoleniu na 
uroczystym podsumowaniu szkolenia a dokument Europass-Mobilność pod-
czas spotkania ewaluacyjnego po zakończonym szkoleniu w swoich organi-
zacjach partnerskich w Niemczech i na Litwie. 
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ROZDZIAŁ 4
Charakterystyka poszczególnych zawodów i programy szkoleń 

w ginących zawodach

 4.1. KOWAL

Praca kowala polega na kształtowaniu metalu, po podgrzaniu go do tem-
peratury w której staje się plastyczny. Od bardzo dawnych czasów we wszyst-
kich kulturach kowalstwo było jednym z  najważniejszych zawodów wyko-
nywanych przez człowieka. Kowale zajmowali się wyrobem przedmiotów 
użytkowych do domu i  gospodarstwa. Z  czasem wyodrębniło się kilka spe-
cjalności tej profesji np.: płatnerz zajmował się wykuwaniem zbroi, mieczy, 
szabli, noży, podkuwacz zajmował się wykuwaniem podków i podkuwaniem 
oraz pielęgnacją końskich kopyt, gwoździarze wytwarzali gwoździe a  wyro-
bem garnków metalowych zajmował się kotlarz. 

Jeszcze w  1937 roku w  Polsce działało ponad 30 tysięcy warsztatów ko-
walskich, w  każdej miejscowości i  wiosce była kuźnia, w  której wykonywa-
no m.in. narzędzia budowlane, sierpy, kosy, lemiesze, nożyczki, igły, kraty 
do okien, okucia drzwiowe, zawiasy, okucia skrzyń, okucia do wozów, rusz-
ty, rożna, uchwyty do narzędzi ręcznych, kute obręcze do kół i beczek. Po II 
wojnie światowej, wraz z postępem technicznym i automatyzacją procesów 
wytwarzania przedmiotów kowale coraz bardziej tracili na znaczeniu i z cza-
sem zawód prawie kompletnie przestał być praktykowany. Dzisiaj kowale 
wykonują elementy kowalstwa artystycznego, regionalnego, elementy wy-
stroju wnętrz, ogrodzenia, balustrady, ozdobne przedmioty oraz elementy 
rekonstrukcyjne.

Kowal w swej pracy wykorzystuje różne techniki kowalskie. Do podstawo-
wych technik możemy zaliczyć:
−	 Wydłużanie/rozciąganie – zmniejszenie przekroju obrabianego detalu 

w celu powiększenia jego długości.
−	 Spęczanie – technika odwrotna do wydłużania. Powiększenie początko-

wego przekroju żelaza z jednoczesnym zmniejszeniem długości. Technikę 
tę stosuje się zwykle na krótkich odcinkach materiału np. na końcówkach 
prętów.

−	 Zginanie – zmiana kształtu poprzez zginanie obrabianego detalu.
−	 Ostrzenie – uformowanie końcówki pręta lub profilu w ostry szpikulec.
−	 Przecinanie – oddzielenie jednej części materiału od drugiej.
−	 Przebijanie – wykonywanie otworów za pomocą przebijaków.
−	 Rozklepywanie – rozciąganie materiału i zwiększanie jego szerokości.
−	 Zwijanie – wykonywanie „ślimaka”, zawijanie profilu na nim samym pro-

wadzące do utworzenia spiral i wolut.
−	 Nitowanie – technika łączenia nierozłącznego, polegająca na połączeniu 
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dwóch zazwyczaj płaskich elementów posiadających otwory trzecim ele-
mentem, czyli nitem.

−	 Zgrzewanie – kolejna technika łączenia metali, polegająca na rozgrzaniu 
do bardzo wysokiej temperatury i  złączeniu dwóch elementów metalo-
wych poprzez uderzenia młotem.
Podgrzewanie metalu powoduje zmianę jego koloru, a  jego odcienie 

pomagają określić wysokość temperatury. Kolor ciemnobrązowy oznacza 
temperaturę ok 200°C, ciemnoczerwony ok. 600°C, a pomarańczowy około 
800°C. Następnie stopniowo podgrzewając metal staje się on coraz bardziej 
żółty aż do koloru jasnożółtego, co oznacza temperaturę 1200°C. Jest to tem-
peratura maksymalna przy kuciu stali, powyżej której stal staje się płynna. 
Optymalną temperaturą obróbki stali jest od 850 do 1100°C, czyli od koloru 
pomarańczowego do jasnożółtego. 

Przykładowy program szkolenia 

L.p. Cele, zadania, tematyka zajęć Liczba godzin 
dydaktycznych

1. Zapoznanie się z przepisami BHP 4
2. Instruktaż stanowiskowy w trakcie szkolenia 4
3. Informacje ogólne z podstaw pracy w kuźni 3
4. Wykonywanie różnych elementów kutych techniką 

rozciągania, spęczniania, przebijania otworów na gorąco
7

5. Wykonywanie gładzenia i szlifowania elementów kutych 5
6. Omówienie wad wyrobów kowalskich. Wykonywanie 

napraw elementów kutych.
5

7. Kucie gwoździ, nitów, liści, klinów do siekier 8
8. Kucie elementów łańcuchów, haków 8
9. Kucie podków 7

10. Technika hartowania, odpuszczania stali. Rodzaje 
oksydacji i zabezpieczanie stali przed korozją

4

11. Zapoznanie z technikami łączenia szkieł z metalem. 
Wykonywanie różnych elementów ze szkieł witrażowych 
metodą Tiffanego

6

12. Kucie zawiasów na drzwi, świeczników 8
13. Wykonywanie cyzelowania na powierzchni przedmiotów 3
14. Obróbka cieplno-chemiczna 3
15. Wykonywanie elementów wypukłych 4
16. Instruktaż stanowiskowy przy podkuwaniu konia. 

Podkucie konia
6

17. Wykonywanie pracy wspólnej. Podsumowanie 8
18. Egzamin 3

Łącznie: 96 godzin
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Wyposażenie warsztatu kowala
Wielkość warsztatu szkoleniowego powinna być dostosowana do licz-

by osób uczestniczących w  zajęciach. Pierwotnie w  kuźni pracowała jedna 
osoba – kowal oraz ewentualnie jego pomocnik, który zajmował się głównie 
obsługą paleniska, w związku z tym kuźnie były niewielkimi pomieszczenia-
mi, gdzie najwięcej miejsca zajmowało palenisko. Gdy planujemy realizację 
szkolenia w zawodzie kowal, w związku z przebywaniem większej ilości osób 
musimy przewidzieć większe pomieszczenie, tak aby nie narazić nikogo na 
ewentualny uszczerbek na zdrowiu. Osoby szkolące się często poruszają się 
pomiędzy paleniskiem a kowadłem, przenosząc rozżarzony metal, w związku 
z tym muszą mieć one zapewnione potrzebną wolną przestrzeń. Należy rów-
nież pamiętać o dobrej wentylacji obiektu w celu usuwania dymu i dobrym 
oświetleniu, zabezpieczeniach przeciwpożarowych, pomieszczeniach socjal-
nych i sanitarnych.

W warsztacie kowala w wiosce ginących zawodów w ECKiW OHP w Ros- 
koszy posiadamy dwa paleniska stacjonarne, wykonane na stałe w warsztacie 
kowala, jedno z nich wyposażone jest w tradycyjny miech, drugie w wentyla-
tor elektryczny. Dodatkowo warsztat zaopatrzony jest w dwa paleniska prze-
nośne z nawiewem elektrycznym, które mogą być wystawiane na zewnątrz 
budynku.

Zakładamy że optymalnym rozwiązaniem jest, by z  jednego paleniska 
mogły korzystać podczas szkolenia dwie lub trzy osoby, wtedy na zmianę 
grzeją one metal w palenisku lub kują na kowadle. W pobliżu każdego pa-
leniska powinno stać kowadło. Dla 10 osobowej grupy szkoleniowej wystar-
czającą ilością będą 4 paleniska i 4 kowadła. Do tego na każdą osobę powinny 
przypadać 3-4 rodzaje młotków kowalskich i 2-3 rodzaje kleszczy o różnych 
końcówkach do chwytania metalu. 

Elementarnym wyposażeniem kuźni jest palenisko i kowadło. Forma i bu-
dowa paleniska zależna była od epoki, regionu geograficznego i zastosowa-
nia. Pierwotnie palenisko miało formę ogniska, w którym rozgrzewało się ka-
wałki metalu. Następnie używano ręcznych miechów, które zwiększały ilość 
dostarczanego powietrza, a  tym samym podnosiły temperaturę wewnątrz 
ogniska. W późniejszym czasie używano miechów coraz bardziej zmechani-
zowanych i dostarczano powietrze od spodu paleniska. Współcześnie miech 
został zastąpiony wentylatorem elektrycznym z  regulowaną ilością dostar-
czanego powietrza, w  których powietrze dostarczane jest od spodu paleni-
ska, co umożliwia skuteczniejsze ogrzanie metalu do odpowiedniej tempera-
tury, rozpoznawanej na podstawie koloru metalu. 

Kowadło to z  kolei duży blok twardego odlewu stalowego, specjalnie 
ukształtowany, na którym kuty metal poddawany jest obróbce plastycznej. 
Kowadła mogą być jednorożne, dwurożne lub bezrożne, z  zakończeniem 
stożkowym lub gładkim. Powinno być ono duże i stabilne, w Roskoszy posia-
damy 6 kowadeł o wadze od 30 do 100 kg. Kowadło powinno być umieszczone 
na solidnej, najlepiej drewnianej podstawie, wierzch kowadła powinien być 
umieszczony stosownie do wzrostu osób pracujących na wysokości dłoni przy 
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wyprostowanych plecach, czyli około 80 cm od podłogi. Podstawa wykonana 
z drewna amortyzuje drgania przenoszone przez kowadło. Dodatkowo kowa-
dła w Roskoszy umieszczone są na tłuczniu w ten sposób, aby nie przenosić 
drgań z kowadła na podłogę. Do wykonywania prac specjalistycznych używa 
się elementów, które mocowane są w otworze o przekroju kwadratowym na 
kowadle: podstawki kowalskie, przecinaki, widełki, różki. 

Dodatkowe wyposażenie stanowi imadło do przytrzymania, mocowania, 
wyginania elementów na gorąco, prasa a także naczynie z wodą do studzenia 
metalu po zakończonej obróbce czy szczotki druciane do oczyszczania wyko-
nanych elementów. Współcześnie można wykorzystać w niektórych pracach 
urządzenia mechaniczne jak: wiertarka, szlifierka czy spawarka w  celu uła-
twienia i przyspieszenia pracy.

Wyposażenie stanowiące ochronę ciała kowala to przede wszystkim wy-
konane ze skóry naturalnej fartuch, rękawice i buty wzmocnione, specjalne 
okulary do ochrony oczu i słuchawki lub zatyczki do uszu.

Potrzebne narzędzia i materiały
W kowalstwie wykorzystuje się różne paliwa służące do ogrzewania meta-

lu. Jeszcze w pierwszej dekadzie XX wieku kowale w paleniskach kowalskich 
wykorzystywali głównie węgiel drzewny ze względu na łatwą dostępność 
tego materiału. Kowal kupował go od węglarzy lub produkował sam z  pni 
i  korzeni dębu lub grabu. Po II wojnie światowej podstawowym paliwem 
w kuźni był koks, który daje możliwość uzyskania wyższej temperatury. Obec-
nie w  wielu zakładach rzemieślniczych często stosuje się także gazy tech-
niczne do ogrzewania materiału. Z kolei stosowanie w palenisku kowalskim 
węgla kamiennego może powodować nawęglanie materiału kutego, co nie 
jest wskazane w  procesie technologicznym, gdyż większa zawartość węgla 
powoduje kruchość materiału. Koks daje możliwość podgrzania temperatury 
do 1200°C. W trakcie dwutygodniowego szkolenia w zawodzie kowal zużycie 
koksu kształtuje się w ilościach od 0,8 do 1 tony materiału.

Podstawowym surowcem używanym do formowania w palenisku jest stal. 
Powinna być ona łatwa do kształtowania i rozciągania przy użyciu młotka, nie 
powinna być ani zbyt miękka, ani zbyt twarda, zalecana zawartość węgla wy-
nosi ok. 0,15%. W kuźni przeważnie używamy prętów stalowych i okrągłych, 
o przekroju od 0,3 do 2 cm, płaskowników od 4x12 mm do 10x80 mm, a tak-
że blachę płaską do wyrobu elementów wypukłych i elementów ozdobnych. 
Czasem wykorzystuje się także różne profile, kształtowniki i rury.

Najważniejszym narzędziem kowala jest młotek. Służy on do oddziały-
wania na kształtowany, podgrzany wcześniej metal: kucia, gięcia, odsadza-
nia, żłobienia, wygładzania bądź fakturowania materiału. W kuźni powinno 
być kilka rodzajów młotków. Ze względu na różnorodność technik różnią się 
one wielkością, kształtem, przeznaczeniem i  ciężarem. Najczęściej używa 
się młotków jednoręcznych o wadze od 0,5 do 2 kg. Oprócz młotków jedno 
i dwuręcznych przydatne są także młotki w kształcie żłobników, młotki kuli-
ste, rożki, przebijaki, przecinaki.
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Kleszcze – służą do przytrzymywania rozgrzanego metalu w czasie obrób-
ki młotkiem. Mają one różne kształty w celu lepszego przytrzymania różnych 
elementów kutych. Kleszcze mogą być płaskie, zaokrąglone, zagięte, rowko-
wate, skrzynkowe i inne. Pod wpływem temperatury mogą one ulegać defor-
macji, z tego względu należy je systematycznie chłodzić w wodzie. 

Do mierzenia, nanoszenia wymiarów, nastawiania i weryfikowania kątów 
służą miarki, cyrkle pomiarowe, kątowniki, rysiki, punktaki. Ponadto należy 
pamiętać o  dodatkowych drobnych narzędziach jak przebijaki do przebija-
nia otworów, przyrządy do gięcia i  nadawania odpowiedniego kształtu ob-
rabianym materiałom, pilniki, piły, dłuta, rylce, nożyce dźwigniowe – drobne 
narzędzia do obróbki metalu. Wiele narzędzi dodatkowych robi sam kowal, 
zgodnie z własnymi potrzebami. Część z nich służy tylko do wytworzenia jed-
nego przedmiotu, inne zaś wykorzystywane są przy produkcji powielanej, np. 
widełki i klucze, którymi wygina, składa lub skręca się metal lub przebijaki, 
krzywki, gwoździownice, zakuwki i wsporniki.

Wykonywane czynności 
−	 Poznanie przepisów BHP na stanowisku kowala;
−	 Przygotowanie się do pracy na kowadle, wiertarce, szlifierce kątowej, szli-

fierce stołowej;
−	 Wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego;
−	 Przebijanie otworów na gorąco;
−	 Wykonywanie gładzenia, szlifowania, cyzelowania elementów kutych;
−	 Wykonywanie napraw elementów kutych;
−	 Kucie gwoździ, nitów, liści, klinów do siekier;
−	 Kucie elementów łańcuchów, haków;
−	 Kucie podków;
−	 Łączenie szkieł z metalem różnymi technikami;
−	 Wykonywanie różnych elementów ze szkieł witrażowych;
−	 Kucie zawiasów na drzwi, świeczników;
−	 Wykonywanie cyzelowania na powierzchni przedmiotów;
−	 Obróbka cieplno-chemiczna;
−	 Wykonywanie elementów wypukłych;
−	 Praca własna i praca zespołowa z wykorzystaniem umiejętności i technik 

kucia ręcznego;
−	 Zabezpieczanie stali przed korozją.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe
−	 Poznanie przepisów BHP na stanowisku kowala;
−	 Rozpoznawanie narzędzi kowalskich i  umiejętność ich zastosowania 

w pracy, umiejętność pracy na kowadle, wiertarce, szlifierce kątowej, szli-
fierce stołowej zgodnie z ich zastosowaniem i zasadami bezpieczeństwa;

−	 Znajomość podstaw pracy w kuźni, wyrobów wykonywanych przez kowa-
la zgodnie z ich przeznaczeniem;

−	 Umiejętność kucia ręcznego różnych elementów: gwoździ, nitów, liści, kli-
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nów do siekier, elementów łańcuchów, haków, zawiasów i okuć na drzwi, 
świeczników;

−	 Umiejętność gładzenia, szlifowania, cyzelowania elementów kutych;
−	 Wykonywanie elementów wypukłych;
−	 Znajomość technik spęczania, rozciągania, przebijania otworów na gorą-

co, ostrzenia, przecinania, rozklepywania, zwijania, nitowania, hartowa-
nia i odpuszczania stali;

−	 Rozpoznawanie wad wyrobów kowalskich;
−	 Naprawa i konserwacja elementów kutych, znajomość rodzajów oksyda-

cji i zabezpieczania stali przed korozją;
−	 Umiejętność łączenia szkła z metalem i wykonania różnych elementów ze 

szkieł witrażowych;
−	 Kucie podków i znajomość zasad podkuwania konia.

4.2. KOŁODZIEJ

Kołodziej to rzemieślnik zajmujący się pierwotnie wyrobem i  naprawą 
drewnianych kół do wozów. Wraz z  postępem technicznym zakres prac ko-
łodzieja poszerzył się o  wyrób całości konstrukcji drewnianej wozów, bry-
czek, dorożek, przyczep, sań. Jeszcze w  latach siedemdziesiątych XX wieku 
kołodziej był ważnym członkiem społeczności wiejskich, gdzie wóz konny 
stanowił podstawowy środek transportu, a  w  produkcji wozów istniała da-
leko posunięta specjalizacja. Jednak wraz z  zanikaniem transportu konne-
go, wprowadzaniem mechanizacji rolnictwa, zawód ten zaczął wymierać. 
Współcześnie zawód kołodzieja wykonuje niewiele osób. Obecnie kołodziej 
zajmuje się także innymi pracami stolarskimi typu: kopańki, dzieże, beczki, 
drewniane naczynia, łyżki, ozdoby, pamiątki regionalne, a także konserwacją 
starych narzędzi, urządzeń i drewnianych mebli.

Podstawowym materiałem kołodzieja jest drewno. Kołodziej pracuje 
w drewnie liściastym, bo jest mocniejsze i trwalsze niż iglaste. Każdy gatunek 
drewna ma swoje podstawowe właściwości mechaniczne jak: sprężystość, 
plastyczność, twardość, wytrzymałość, łupliwość, odporność na ścieranie, 
odporność na uderzenia, wytrzymałość na rozciąganie, ściskanie i zginanie. 
Wytrzymałość i  sprężystość poszczególnych gatunków drewna określa jego 
przydatność do wytwarzania określonych elementów konstrukcyjnych jak 
koła czy nadwozia. 

Koła są najważniejszą częścią wozów konnych. Z  czasem konstrukcje 
wozów ulegały ulepszeniu, zwiększając wytrzymałość kół i lepiej przystoso-
wując je do nawierzchni dróg. Koła szprychowe składają się z piasty, szprych 
i obręczy (wieniec, dzwono). 

Piasta stanowi podstawowy element konstrukcyjny, w  której osadza się 
drewniane szprychy oraz metalową tuleję, która z  kolei jest nasadzana na 
oś w wozie. Na piasty stosujemy bezsęczne drewno dębowe, jesionowe, wią-
zowe lub akacjowe o  jednolitej strukturze i  bez pęknięć, w  stanie świeżym. 
W celu nadania kształtu piaście obrabiamy drewno na tokarce, dostosowu-
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jąc wielkość piast do wielkości kół. Następną czynnością jest wykonywanie 
gniazd na szprychy przy użyciu dłut ręcznych. Bardzo ważne jest dokładne 
obliczenie odległości szprych w  piaście, przy tej czynności należy także pa-
miętać o nadaniu odpowiedniego pochylenia szprychom. Otwory w piaście 
na szprychy należy wykonać nieco mniejsze od wymiarów czopów szprych 
o ok. 2-4 mm. 

Rys.4. Koło drewniane z obręczą metalową. (Zbigniew Chruściel – „Kołodziej-
stwo – materiałoznawstwo i technologia wykonania wozów i sań”).

Szprychy łączą piastę z  obręczą (dzwonem), wykonuje się je z  dębu, je-
sionu lub akacji, drewno powinno być o zwięzłej strukturze, bez sęków i spę-
kań. Materiał na szprychy powinien być łupany wzdłuż słoi, gdyż wyżynanie 
powoduje przecinanie włókien i osłabia wytrzymałość koła. Po wstępnej ob-
róbce i nadaniu kształtu elementowi na szprychy, drewno poddaje się sezo-
nowaniu, czyli odkłada się do przesuszenia. Następnie dokonuje się obrób-
ki wykończeniowej i  szprychy czopuje się w  piaście. Szprychy nie mogą być 
osadzone prosto, muszą być pochylone na jedną stronę, na zewnątrz wozu, 
w przeciwnym razie mogą się połamać podczas jazdy. Piasta przed wbiciem 
szprych powinna być wygotowana w wodzie a suche szprychy wbite do jesz-
cze gorącej piasty. Piasta wysychając zaciśnie szprychy i dzięki temu łączenie 
tych elementów nie wymaga ich klejenia. 

Obręcz stanowi zewnętrzny obwód koła, otrzymuje się je poprzez gięcie 
(wieńce) lub wyrzynanie (dzwona). Liczba dzwon dostosowana jest do liczby 
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szprych i wielkości koła. Najczęściej stosuje się od 5 do 7 dzwon, w każdym 
dzwonie po dwa otwory do szprych. Do wykonania wieńców stosuje się dąb, 
buk lub jesion prosty, bezsęczny, o jednolitej strukturze. Na kawałku drewna 
przygotowanym do wykonania danego elementu należy natrasować ołów-
kiem kontury elementów dzwona. Następnie po wycięciu z  tarcicy za po-
mocą piły taśmowej, która ułatwia wycinanie elementów po łuku dzwonów, 
rozmierza się i  wierci otwory, gdzie będą umieszczone czopy pod szprychy. 
Przygotowane dzwona zaleca się gotować w  wodzie, aby zapobiec pęknię-
ciom i zwiększyć trwałość elementów. 

Wszystkie elementy montuje się na ławie kołodziejskiej, osadzając piastę 
i wbijając w nią szprychy, a następnie na szprychy nabijając dzwona. Stykają-
ce się ze sobą dzwona należy spoić metalowymi blaszkami lub drewnianymi 
kołkami. Końcowy etap pracy należy do kowala, który okuwa piastę i wieniec 
żelaznymi obręczami.

Rys. 5. a) – Fazy obróbki piasty, b) gotowa piasta do szprych o skośnym osa-
dzeniu czopów (Zbigniew Chruściel – „Kołodziejstwo – materiałoznawstwo 
i technologia wykonania wozów i sań”).
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Rys. 6. Przekrój piasty w gotowym kole (Zbigniew Chruściel „Kołodziejstwo – 
materiałoznawstwo i technologia wykonania wozów i sań”).

Przykładowy program szkolenia 

L.p. Cele, zadania, tematyka zajęć Liczba godzin 
dydaktycznych

1. Zapoznanie się z przepisami bhp i wprowadzenie tematyczne.
Instruktaż stanowiskowy, przygotowanie stanowisk pracy i za-
poznanie się z maszynami, ich obsługą i zastosowaniem.

10

2. Ogólne zajęcia związane z pracą kołodzieja omówienie wyro-
bów wykonywanych przez kołodzieja zgodnie z ich przezna-
czeniem

3
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3. Przygotowanie stanowisk pracy:  
−	 omówienie poszczególnych gatunków drewna i ich zasto-

sowanie w pracy kołodzieja, 
−	 omówienie narzędzi do obróbki, 
−	 narzędzia stosowane do wyrobu kół drewnianych i ich 

ostrzenie. 

3

4. Praktyczne ćwiczenia z prac przy użyciu ręcznych narzędzi do 
obróbki drewna.

8

5. Praktyczne ćwiczenia z prac przy użyciu elektronarzędzi: fre-
zarka, strugarka, grubościówka, piła taśmowa.

8

6. Zajęcia związane z nauką toczenia na tokarce elektrycznej przy 
użyciu ręcznych dłut kształtowych.

8

7. Wycinanie dzwon elementów na pilarce taśmowej o kształ-
tach półokrągłych oraz wiercenie otworów pod szprychy na 
wiertarce pionowej.

8

8. Wykonanie elementów koła drewnianego: 
−	 przygotowanie materiału, 
−	 wytaczanie piast do koła na tokarce, okuwanie piasty, 
−	 wyrysowanie otworów wg wzoru w piaście oraz dłutowanie 

prostymi dłutami, 
−	 gotowanie piast i okuwanie, 
−	 wycinanie i czopowanie szprych przy pomocy narzędzi 

tradycyjnych – przymiaru, dłuta, piłki, młotka,
−	 wycinanie dzwon do kół. 

10

9. Wykonywanie drewnianych przedmiotów codziennego użyt-
ku: łyżek, misek, łopatek, desek do krojenia, taboretów o róż-
nych kształtach i z różnego rodzaju drewna.

18

10. Wprowadzenie do bednarstwa.
Wykonywanie wiader drewnianych, dzierzy i elementów beczek

12

11. Zajęcia związane z konserwacją drewna i zabezpieczeniem 
gotowych wyrobów z drewna.

5

12. Egzamin 3
Łącznie: 96 godzin

Wyposażenie warsztatu kołodzieja
Warsztat kołodzieja powinien być przestronny, dobrze oświetlony, z  do-

brą wentylacją oraz odciągami wiórów przy poszczególnych maszynach. 
Poza samym warsztatem należy przewidzieć miejsce na składowanie drewna 
nienarażone na wilgoć i pomieszczenia socjalne z miejscem do przebierania 
i łazienką. Ze względu na duże ryzyko mechanicznych uszkodzeń ciała bardzo 
ważne jest przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztacie, odpo-
wiednie użytkowanie i konserwacja maszyn i narzędzi, zapewnienie odzieży 
ochronnej, zachowywanie czystości i porządku w warsztacie, przestrzeganie 
przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

Podstawowym wyposażeniem warsztatu kołodzieja są stoły stolarskie 
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i  ławy kołodziejskie. Warsztat powinien być wyposażony także w  tokarkę, 
imadło kołodziejskie zwane kobylnicą do strugania szprych, pilarkę stołową 
do pocięcia tarcicy na elementy, z których będą wykonane szprychy a także 
piłę taśmową, wiertarkę stojakową, strugarkę grubościówkę i  frezarkę dol-
nowrzecionową. 

Klasyczny stół stolarski wykonany jest z  drewna, posiada dwa imadła 
również drewniane,  jedno z przodu, drugie z boku stołu. Powinien być on so-
lidny, odporny na naciski i obciążenia, ustawiony z dala od innych sprzętów, 
by zapewnić dostęp ze wszystkich stron. W  blacie i  w  imadle powinny być 
nawiercone otwory na kołki stabilizujące, które mogą być drewniane, plasti-
kowe lub metalowe. Dodatkowo na powierzchni blatu znajduje się zagłębie-
nie do tymczasowego odkładania narzędzi, a pod stołem półka na materiały 
i narzędzia. Imadła na stole służą do przytrzymywania obrabianych przed-
miotów. Niezbędnym wyposażeniem warsztatu kołodzieja są ławy koło-
dziejskie. Skonstruowane są one w taki sposób, aby można było zamocować 
na nich piastę, do której czopuje się szprychy, a następnie dzwona. Tokarka 
służy do wytaczania piasty, wiertarki stojakowe do wywiercania otworów na 
szprychy, strugarka grubościówka do wyrównania grubości wszystkich ele-
mentów dzwona, frezarka dolnowrzecionowa do frezowania powierzchni 
dzwonów.

Z  uwagi na to, że z  biegiem czasu następowała mechanizacja procesów 
technologicznych, w pracy kołodzieja zaczęto wykorzystywać narzędzia me-
chaniczne. Przykładowo do wykonania otworów pod czopy szprych wyko-
rzystywano ręczne świdry, które zastąpiono mechanicznymi wiertarkami, 
strugi ręczne zastąpiono strugarką grubościówką, co w znaczny sposób uła-
twia i przyspiesza pracę. Oprócz podstawowego wyposażenia w postaci ław 
kołodziejskich, kobylnicy i ręcznych narzędzi do łupania i strugania drewna, 
warsztat kołodzieja warto wyposażyć zatem w urządzenia mechaniczne jak 
heblarki, wiertarki, piły, dłutownice, frezarki.

Potrzebne narzędzia i materiały
Podstawowym materiałem w pracy kołodzieja jest dobrej jakości bezsęcz-

ne drewno liściaste typu dąb, akacja, jesion, wiąz, brzoza, które odznacza się 
odpowiednią twardością i  trwałością. Na potrzeby szkoleniowe można za-
kupić drewno sezonowane, rozpiłowane i przetworzone na tarcicę w postaci 
bali, belek, łat, desek i listew.

W  pracy kołodzieja, ze względu na specyfikę pracy, używane są przede 
wszystkim narzędzia ręczne:
−	 Przyrządy pomiarowe – służą do mierzenia długości i kątów. Przydatne tu 

będą różnego rodzaju kątowniki, liniały, kątowniki nastawne, suwmiarki, 
miarki składane i zwijane.

−	 Przyrządy do trasowania – szydła i ołówki stolarskie, znaczniki do wyzna-
czania linii równoległych, cyrkle podziałowe, sprawdziany szczękowe.

−	 Narzędzia do cięcia – piły ręczne do wykonywania prostych i zakrzywio-
nych cięć, piły ramowe, poprzecznice, otwornice i świdry, piły z wymienny-
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mi brzeszczotami do różnych celów. 
−	 Narzędzia do wygładzania, łączenia, szlifowania i prac wykończeniowych 

– strugi, dłuta ciesielskie płaskie i  kształtowe, żłobaki, wiertła, świdry, 
młotki, podbijaki, łapy ciesielskie.

−	 Narzędzia do unieruchamiania i ściskania – różnego typu ściski stolarskie, 
ściski ramowe, zaczepy warsztatowe.

−	 Dodatkowo należy pamiętać o  artykułach do konserwacji i  impregnacji 
drewna (oleje, pokosty, terpentyna, woski, balsamy żywiczne) oraz o  ar-
tykułach do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy (ubranie i odzież 
ochronna, maska przeciwpyłowa, ochronnik słuchu i okulary ochronne).

Stosowane narzędzia ręczne ze względu na rodzaj obróbki drewna:
−	 korowanie i  ciosanie – usunięcie kory z  drewna i  nadanie elementom 

wstępnych kształtów: siekiery, topory ciesielskie, ośniki. Czynności te słu-
żą całkowitemu usunięciu kory z powierzchni drewna, obróbce elementu 
na piastę i nadanie jej kształtu zbliżonego do walca za pomocą toporów;

−	 łupanie – rozczepianie drewna wzdłuż włókien za pomocą klinów na 
szprychy: siekiery, topory ciesielskie, kliny, podbijaki;

−	 piłowanie – dzielenie drewna na mniejsze kawałki, wyrzynanie elemen-
tów krzywoliniowych oraz większych otworów, nacięć i złącz: piły ramowe 
(krawężnice, poprzecznice, odsadnice, czopnice, krzywice), jednochwyto-
we (płatnice, grzbietnice, otwornice) i dwuchwytowe (poprzeczne, kabłą-
kowe i zasuwnice);

−	 struganie – nadawanie elementom odpowiednich kształtów, wyrównanie 
i wygładzenie ich powierzchni: strugi zdzieraki, równiaki, gładziki, zębaki;

−	 dłutowanie – wykonywanie gniazd otworów i wycięć za pomocą dłut: dłu-
ta płaskie, przysieki, żłobaki, kąciaki;

−	 wiercenie – wykonywanie otworów za pomocą świdrów lub wierteł;
−	 wygładzanie – wyrównywanie i  wygładzanie elementów: tarniki, pilniki, 

papiery ścierne, gładzice

Wykonywane czynności 
−	 Poznanie przepisów BHP na stanowisku kołodzieja i stolarza;
−	 Przygotowanie się do pracy z drewnem, obróbka drewna, obsługa trady-

cyjnych narzędzi i współczesnych urządzeń w pracy kołodzieja i stolarza;
−	 Wykonywanie piasty, szprych, dzwon. łączenie elementów koła, wykony-

wanie gotowych kół drewnianych;
−	 Wykonywanie wyrobów z drewna codziennego użytku;
−	 Wykonywanie napraw i konserwacji wyrobów z drewna.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe
−	 Poznanie przepisów bhp, stanowiska pracy, podstawowych narzędzi i ma-

szyn potrzebnych w zawodzie kołodzieja, ich zastosowania i obsługi;
−	 Poznanie wyrobów wykonywanych przez kołodzieja zgodnie z  ich prze-

znaczeniem;
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−	 Poznanie poszczególnych gatunków drewna i  ich zastosowania w  pracy 
kołodzieja;

−	 Poznanie narzędzi do obróbki drewna i narzędzi stosowanych do wyrobu 
kół drewnianych, rozpoznawanie ich zastosowania, konserwacja i ostrze-
nie narzędzi;

−	 Umiejętność posługiwania się ręcznymi narzędziami do obróbki drewna;
−	 Umiejętność obsługi elektronarzędzi: frezarki, strugarki, grubościówki, 

piły taśmowej;
−	 Toczenie na tokarce elektrycznej przy użyciu ręcznych dłut kształtowych;
−	 Wycinanie dzwon na pilarce taśmowej o kształtach półokrągłych;
−	 Wiercenie otworów pod szprychy na wiertarce pionowej;
−	 Wykonywanie elementów koła drewnianego i  łączenie tych elementów 

(wytaczanie piast do koła na tokarce elektrycznej, wyrysowanie otworów 
wg wzoru w piaście oraz dłutowanie prostymi dłutami, gotowanie i oku-
wanie piast, wycinanie i czopowanie szprych przy pomocy narzędzi trady-
cyjnych – przymiaru, dłuta, piłki, młotka, wycinanie dzwon do kół i mon-
towanie ich na szprychy);

−	 Wykonywanie drewnianych przedmiotów codziennego użytku: łyżek, mi-
sek, łopatek, desek do krojenia, taboretów o różnych kształtach i z różne-
go rodzaju drewna;

−	 Wykonywanie wiader drewnianych, dzieży i elementów beczek;
−	 Konserwacja drewna i zabezpieczanie gotowych wyrobów z drewna.

4.3. PIEKARZ/CUKIERNIK WYROBÓW TRADYCYJNYCH

Do głównych zadań piekarza i  cukiernika należy dostarczenie na rynek 
pieczywa i wyrobów cukierniczych o dobrej jakości oraz jak najwyższych wa-
lorach zdrowotnych. Przed produkcją pieczywa powinno się zadbać o surow-
ce najlepszej jakości i przechowywać je w odpowiednich warunkach,  z któ-
rych następnie piekarz wytwarza ciasta na różne rodzaje pieczywa, kształtuje 
wyroby, wypieka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego żywno-
ści oraz przygotowuje je do sprzedaży. 

Dawniej na wsiach wypiek chleba należał do czynności domowych, był 
uważany za jedną z najważniejszych prac w gospodarstwie. Ciasto wyrabiano 
i formowano ręcznie z mąki żytniej razowej, potem także z mąki pytlowej. Pra-
cę przy wypieku rozpoczynano kilka dni wcześniej od mielenia mąki na żar-
nach. Zazwyczaj w piątek wieczorem przygotowywano rozczyn w drewnianej 
dzieży, z części surowego ciasta po poprzednim wypieku i wody, czasem do-
dawano także serwatkę lub zsiadłe mleko. Po wsypaniu pierwszej części mąki 
ciasto wyrabiano i tak przygotowany rozczyn pozostawiano do dojrzewania 
i rozpoczęcia procesu fermentacji. Następnego dnia dosypywano pozostałą 
część mąki, wyrabiano i  odstawiano do wyrośnięcia. Po wyrośnięciu ciasto 
formowano i  pozostawiano do powtórnego wyrośnięcia. W  tym czasie roz-
palano piec chlebowy, po jego nagrzaniu popiół i żar wygarniano a komorę 
pieca czyszczono. Chleb pieczono w foremkach lub na liściach chrzanu, dębu 
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lub kobylaku około dwóch godzin. 
Zarówno tradycyjne pieczywo jak i  produkty cukiernicze są w  ostatnich 

latach coraz bardziej doceniane jako produkty zdrowe, naturalne, dłużej przy-
datne do spożycia i bez szkodliwych spulchniaczy, barwników i konserwantów. 
Konsumenci coraz częściej poszukują produktów, gdzie sztuczne składniki za-
stępowane są zdrowymi, naturalnymi. Wracają dawne przepisy na tradycyjne 
wypieki. Dzięki różnego rodzaju przedsięwzięciom, konkursom kulinarnym, 
inicjatywom samorządowym odkrywane są tradycyjne wypieki charaktery-
styczne dla danego regionu. W regionie Południowego Podlasia, gdzie mieści 
się ECKiW OHP w Roskoszy najbardziej znanymi, tradycyjnymi wypiekami są 
odświętne ozdabiane chleby weselne zwane korowajami, drożdżowe kołacze 
z makiem, serem czy jabłkami oraz charakterystyczne dla regionu sękacze. Na 
Boże Narodzenie pieczono strucle z makiem lub suszonymi owocami i pierni-
ki, zaś na Wielkanoc baby drożdżowe, mazurki, zwijańce i sękacze.

Sękacz jest specyficznym ciastem pieczonym nad otwartym ogniem na ob-
racającym się rożnie w kształcie drewnianego walca bądź wydłużonego stożka, 
odpornego na wysoką temperaturę. Wałek z jednej strony jest szerszy a z dru-
giej cieńszy, aby  łatwiej można było zdjąć ciasto po upieczeniu. Wyrobione 
ciasto leje się cienkim strumieniem na stożkowy walec. W wyniku polewania 
wałka ciastem, w przekroju  widoczne są warstwy jasnego ciasta przedzielone 
ciemnymi warstwami ciasta spieczonego,  przypominające słoje w pniu drze-
wa. Spływająca w trakcie pieczenia nadwyżka ciasta tworzy zastygające sople, 
które w  końcowym efekcie przypominają sęki. Gotowy sękacz jest podobny 
do ściętego pnia drzewa. Ciasto charakteryzuje się niezwykle delikatną konsy-
stencją, zachowuje smak i przydatność do spożycia nawet do miesiąca.

Tradycyjna receptura na sękacz podlaski:
−	 30 jajek,
−	 70 dkg mąki,
−	 70 dkg cukru,
−	 70 dkg masła,
−	 3-4 cytryny,
−	 szczypta soli.

Przykładowy program szkolenia 

L.p. Cele, zadania, tematyka zajęć Liczba godzin 
dydaktycznych

1. Zapoznanie się z przepisami BHP i instruktaż stanowiskowy
Wprowadzenie tematyczne.

10

2. Pieczenie chleba żytniego z ziarnami
Pieczenie chleba razowego na zakwasie

9

3. Kodeński chleb razowy żytni
Kodeński chleb szlachecki
Bułeczki pełnoziarniste

9
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4. Chleb razowy na trzonie
Chleb pszenny na trzonie
Grahamki
Bułeczki ze słonecznikiem i siemieniem lnianym

9

5. Podpłomyki à la bułeczki z miodem
Pity – bułeczki
Pity na ostro
Obwarzanki

9

6. Pieczenie cebularzy lubelskich
Pieczenie chałki z makiem - warkocz

9

7. Pieczenie paluchów z ziołami i czosnkiem
Pieczenie paluchów z makiem i sezamem
Pieczenie rogali maślanych

9

8. Pieczenie ciasta drożdżowego, w tym:
−	 kołacz z serem 
−	 kołacz z makiem
−	 ciasto drożdżowe „topielec”
−	 makowce

9

9. Pieczenie tradycyjnych ciast i ciastek:
−	 sernik
−	 szarlotka
−	 piernik
−	 klasyczny tort z masą maślaną 
−	 faworki

11

10. Wyrób sękacza metodą tradycyjną
Pieczenie rogalików z kruchego ciasta
Pieczenie ciastek „kocie oczka”

9

Egzamin 3
Łącznie: 96 godzin

Wyposażenie warsztatu 
Miejsce prowadzenia szkolenia powinno być zgodne z  przepisami sani-

tarnymi określającymi przeznaczenie pomieszczeń do celów produkcyjnych 
z zachowaniem ciągów komunikacyjnych takich jak: pomieszczenia na jajka, 
magazyn produktów suchych, chłodnia, zmywalnia, magazyn produktów 
gotowych, pomieszczenie socjalne i  sanitarne. Pomieszczenie warsztatowe 
powinno być ciepłe, aby ciasto dobrze rosło a  także słoneczne, przestronne 
i z dobrą wentylacją. 

Warsztat gastronomiczny w wiosce ginących zawodów w Roskoszy skła-
da się z dwóch w pełni wyposażonych pracowni. Pierwsza z nich – tradycyj-
na z piecem chlebowym i używanymi dawniej naczyniami i narzędziami ta-
kimi jak żarna, maselnice, dzieże, kopańki, urządzenie do wypieku sękacza 
i  umeblowana sprzętami pochodzącymi z  początku XX wieku, w  głównej 
mierze pozyskanymi z dawnej piekarni. Druga pracownia umeblowana jest 
w pełni nowocześnie, wyposażona we współczesny elektroniczny sprzęt ga-
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stronomiczny. Całe wyposażenie w tym pomieszczeniu wykonane jest ze stali 
nierdzewnej. Uczestnicy szkoleń pracujący w ramach warsztatów w obydwu 
pracowniach obserwują możliwość przenikania się współczesności z tradycją 
kulinariów.

W warsztacie piekarza/cukiernika wyrobów tradycyjnych najważniejszym 
elementem jest tradycyjny piec chlebowy opalany drewnem liściastym we-
wnątrz komory pieczenia. Tradycyjny piec chlebowy nagrzewa się do tempe-
ratury około 230°C. Obsługa pieca i poznanie w jaki sposób piec się nagrzewa 
i jaką liczbę koster (szczap drewna) należy użyć do prawidłowego nagrzania 
pieca oraz kiedy osiąga on odpowiednią do wypieku temperaturę wymaga 
wielu prób. Gdy piec jest nagrzany wygarnia się żar i popiół a komorę pieca 
oczyszcza pomiotłem. By sprawdzić, czy piec jest odpowiednio nagrzany na-
leży wrzucić do komory garść mąki. Jeśli mąka będzie się tlić, oznacza to że 
piec jest zbyt gorący, jeśli rumieni się na złoty kolor to temperatura jest od-
powiednia do pieczenia. Nad piecem chlebowym należy zainstalować okap 
połączony z kominem w celu skutecznego odciągu dymu. Obok pieca chle-
bowego w ECKiW OHP w Roskoszy znajduje się stanowisko do pieczenia sę-
kaczy w sposób tradycyjny na ogniu. Składa się ono z paleniska, obok którego 
znajduje się wałek z korbą. W trakcie pieczenia na drewniany wałek obracany 
za pomocą korby polewa się wcześniej przygotowane ciasto. Ze względu na 
wysoką temperaturę oraz duże zadymienie jest możliwość wynoszenia urzą-
dzenia na zewnątrz. Tradycyjne ciasto wyrabiane jest w  drewnianych dzie-
żach chlebowych. W  warsztacie powinny znajdować się stoły produkcyjne 
drewniane, na których formuje się ciasto przed pieczeniem.

Potrzebne produkty i przyrządy 
Potrzebne produkty dla piekarza wyrobów tradycyjnych to przede wszyst-

kim różne rodzaje mąki: mąka żytnia, pytlowa, mieszana, pszenna, owsiana, 
gryczana, zioła, len, czarnuszka, suszone owoce, serwatka, mleko. Dla cu-
kiernika produkty bazowe to mąka, jaja, cukier, masło, mleko, ser, mak, miód 
i powidła.

Niezbędne w  pracowni piekarza i  cukiernika są następujące przyrządy: 
wagi, miarki do odmierzana ilości produktów, sita do przesiewania mąki, 
naczynia do mieszania i  wyrabiania ciasta, stolnice, wałki, makutry, blachy 
różnej wielkości, noże, łyżki, wybieraki, rózga do ubijania białek, deski do 
krojenia. W części współczesnej warsztat wyposażony jest w urządzenia me-
chaniczne, pomocne głównie cukiernikom, takie jak: miksery, blendery, mie-
szadła, kuchenki elektryczne i gazowe, piekarnik elektryczny oraz piec kon-
wekcyjno-parowy. 

Wykonywane czynności
−	 Przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich i cukierni-

czych;
−	 Sporządzanie półproduktów tradycyjnych wyrobów piekarskich i  cukier-

niczych;
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−	 Dzielenia ciasta i kształtowanie kęsów na wyroby piekarskie; 
−	 Przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa; 
−	 Obsługiwanie pieca chlebowego i urządzeń stosowanych w produkcji wy-

robów piekarskich i cukierniczych;
−	 Sporządzanie gotowych tradycyjnych wyrobów piekarskich i cukierniczych.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe
−	 Poznanie przepisów bhp, stanowiska pracy, podstawowego wyposażenia 

i urządzeń  potrzebnych w zawodzie piekarza i cukiernika, ich zastosowa-
nia i obsługi w kuchni tradycyjnej i nowoczesnej;

−	 Umiejętność wypieku różnych rodzajów tradycyjnego chleba według tra-
dycyjnych przepisów i  na naturalnych składnikach w  piecu chlebowym 
i konwekcyjnym: pieczenie chleba razowego na zakwasie, chleba żytnie-
go z ziarnami słonecznika, chleba gryczanego tradycyjnego i w wersji dla 
osób z  dietą bezglutenową, kodeńskiego chleba szlacheckiego, chleba 
ze słonecznikiem, kodeńskiego chleba razowego żytniego w  blaszkach, 
chleba razowego na trzonie, chleba pszennego na trzonie (wykonywanie 
zaczynu, wyrób ciasta podstawowego, garowanie, przygotowanie blach, 
formowanie chlebów, wypiek chleba).

−	 Umiejętność prawidłowego wyrabiania ciasta chlebowego, obserwacji 
wzrastającego zaczynu, rozrostu z  różnych rodzajów mąki, formowania 
chlebów i bułek, wypieku chleba w piecu chlebowym;

−	 Znajomość obsługi pieca konwekcyjnego, garownika, maszyny mieszają-
cej, pieca gazowego i pieca chlebowego;

−	 Umiejętność wypieku drożdżówki dojrzewającej, chleba z  ziarnami na 
słodko, pizzy, grahamek, rogali, bułeczek ze słonecznikiem i siemieniem 
lnianym, bułek zwykłych, paluchów, bagietek, kajzerek, bułek roskosz-
nych, pit, cebularzy, chałek, chleba na słodko z kefirem, fajercarzy wypie-
kanych na płycie kuchennej kaflowej;

−	 Umiejętność rozpoznawania gatunków mąki, rodzajów zbóż, tradycyjne-
go mielenia ziarna w ręcznym młynku żarnowym;

−	 Pieczenie paluchów z sezamem i makiem i paluchów czosnkowo - zioło-
wych, pluszek, rogalików w cukrze, bułeczek drożdżowych z serem i mar-
moladą;

−	 Umiejętność wypieku tradycyjnych ciast: sernika królewskiego, szarlotki, 
kocich oczek, babki majonezowej, babki piaskowej, kołaczyków z  serem 
i  marmoladą, babki zaparzanej drożdżowej, topielca, tortu makowego 
z  masą maślaną, kołaczy z  masą makową, marmoladą i  serem białym, 
piernika litewskiego, faworek, keksu;

−	 Wypiek sękacza na ogniu w  ręcznym urządzeniu do pieczenia sękacza, 
zdjęcie sękacza z wałka.
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Kodeński chleb razowy
Pierwszy zakwas:
−	 0,5 litra ciepłej wody,
−	 ok. 50 dkg mąki żytniej.
Wykonanie:
Wymieszać produkty, następnie codziennie dodawać po trochę wody i mąki, 
zamieszać i odstawiać przez ok 3-5 dni.
−	 20 dkg zakwasu,
−	 20 dkg mąki pszennej razowej typ 1850,
−	 20 dkg mąki żytniej razowej typ 2000,
−	 ok. 3/4 szklanki ciepłej wody,
−	 1 i 1/2 łyżeczki soli,
−	 1 łyżka miodu,
−	 łyżeczka siemienia lnianego.
Mąki mieszamy ze sobą dodajemy zakwas oraz sól. Wyrabiamy ciasto chle-
bowe robotem i  odstawiamy je na 4 godziny.   Po tym czasie przekładamy 
ciasto do foremki chlebowej wysmarowanej tłuszczem. Wyrównujemy je, 
spryskujemy wodą, przykrywamy ściereczką i czekamy aż wyrośnie. Po wyro-
śnięciu ciasto wkładamy do nagrzanego i wyczyszczonego pieca chlebowego 
do upieczenia.

Przepis na drożdżówkę z kruszonką
Składniki:
−	 2 szkl. mąki krupczatki,
−	 2 szkl. mąki zwykłej,
−	 1 kostka masła (200 gram),
−	 4 jajka,
−	 1 szklanka cukru,
−	 60 dkg drożdży,
−	 1 szklanka mleka.
Do miski wsypujemy mąkę i pokrojone masło. W drugim naczyniu rozbijamy 
jajka, dodajemy cukier i drożdże i zalewamy je ciepłym mlekiem, a następnie 
przelewamy do naczynia z mąką. Tak przyszykowane produkty zostawiamy 
na 8 godzin bez mieszania. Najlepiej jest je przygotować wieczorem, a rano 
zamieszać, odstawić do wyrośnięcia, wyłożyć na foremkę i posypać kruszon-
ką. Piec ok. 40 minut w temperaturze 180°C.
Wykonanie kruszonki:
2 łyżki mąki, 2 łyżki cukru i 2 łyżki masła przecieramy lekko rękoma w naczy-
niu, formując małe grudki. Posypujemy nimi surowe ciasto przed włożeniem 
do pieca.
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4.4. TKACZ

Tkactwo jest jednym z  najstarszych rzemiosł wykonywanych przez czło-
wieka. Najstarsze wykopaliska archeologiczne wskazują na wykonywanie 
tkanin już 8 000 lat p.n.e. Tkanie polega na przeplataniu ze sobą nitki osnowy 
wzdłuż tkaniny przez szereg nitek wątku w poprzek tkaniny w określony spo-
sób nazywany splotem w celu uzyskania tkaniny. Z utkanej tkaniny wykony-
wano ubrania, pasy, narzuty, obrusy, ręczniki, bieliznę, płachty i worki. Przez 
wieki techniki tkackie były doskonalone a krosna bardziej zmechanizowane. 
Pierwotnie do tkania wykorzystywano włókna pozyskiwane z roślin włókni-
stych takich jak pokrzywa zwyczajna, z czasem zaczęto uprawiać len, konopie 
i bawełnę, ale też pochodzenia zwierzęcego jak wełna owcza i kozia, z czasem 
pozyskiwano jedwab. Dopiero w XX wieku opracowano włókna syntetyczne. 
W Polsce jeszcze w latach 80 ubiegłego wieku w wielu domach na wsi stoso-
wano drewniane krosna do tkania tkanin na własne potrzeby lub na sprzedaż. 
Każdy region Polski, Europy i świata miał własne wzory i metody tkania, dzię-
ki temu łatwo rozpoznać pochodzenie kulturowe tkaniny. Program nauczania 
został opracowany w oparciu o metody tkania na Podlasiu. Zarówno wzory 
i techniki tkackie wykonywane na zajęciach były dokładnie omawiane i prze-
noszone do wykonania na krosnach.  

Dawniej na wsiach tkactwem zajmowano się zimą do pierwszych wiosen-
nych prac polowych, jesienią zaś przygotowywano materiał do tkania. Gdy 
len i konopie były ścięte i zwiezione do gospodarstwa, oddzielano ziarno od 
słomy za pomocą drewnianych lub metalowych grzebieni. Potem ze słomy 
oddzielano nadające się do przędzenia włókno poprzez procesy roszenia (roz-
ściełanie na ściernisku) lub moczenia i rozgniatania międlicą lub cierlicą. Pod-
czas rozgniatania i rozczesywania łodygi włókno oddzielało się od paździerzy, 
czyli części zdrewniałych (czynność tą wykonywano zazwyczaj w październi-
ku i od niej wzięła się nazwa tego miesiąca). Z kolei zestrzyżoną z owiec wełnę 
prano i przędzono albo gręplowano, czyli rozczesywano i przędzono zgręplo-
waną przędzę. Do produkcji przędzy służył kołowrotek. Wyprodukowane nici 
zwijano w motki, farbowano, prano, płukano i suszono.

Cykl tkania zaczyna się od obliczenia liczby i długości nitek, które będą wy-
korzystane w procesie tkania. W zależności od wzoru, kolorystyki i  techniki 
ilość nitek jest różna. Następnie należy kolejno, nitka po nitce osnuć krosno, 
przetykając odpowiednie nitki przez nicielnice, płochę oraz inne elementy 
krosna. Proces przygotowania i osnucia krosna stanowi często więcej niż po-
łowę czasu potrzebnego na wykonanie tkaniny.

Na proces tkania składają się następujące czynności:
1. Przygotowanie narzędzi tkackich, materiałów (nici, włóczka, skrawki ma-

teriałów) oraz krosna do pracy;
2. Zaprojektowanie tkaniny – zaplanowanie materiału, grubości, koloru tka-

niny, rozrysowanie wzoru, wybranie techniki wykonywanych splotów;
3. Przygotowanie osnowy – nawinięcie określonej liczby nici osnowy na 
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osnownicy lub ramie snowalniczej, zdjęcie z  osnownicy w  postaci war-
kocza, nawinięcie każdej pary nici przez płochę, przeniesienie osnowy na 
krosno, nawinięcie na wał, zdjęcie płochy, przywiązanie drążków rozdzie-
lających osnowę, przerzucenie pojedynczych nitek osnowy przez oczka ni-
cielnicy i płochy, naciągnięcie i umocowanie osnowy na wale tkaninowym;

4. Nawinięcie nici wątku na czółenko i  tkanie według zaprojektowanego 
wzoru;

5. Zdjęcie tkaniny z krosna poprzez wycięcie osnowy z krosien i zabezpiecze-
nie brzegów. Nici osnowy na brzegach tkaniny można ozdobnie przewią-
zać, wykończyć brzegi haftem, koronką lub frędzlami. 

Przykładowy program szkolenia

L.p. Cele, zadania, tematyka zajęć
Liczba 
godzin 

dydaktycznych
1. Zapoznanie się z przepisami BHP i instruktaż stanowiskowy

Wprowadzenie tematyczne: narzędzia, materiały  i sprzęt stoso-
wany przy pracy oraz zagrożenia z tym związane.

8

2. Zarys historii tkactwa oraz tradycje regionalne. 2
3. Omówienie maszyn i narzędzi zgodnie z ich obsługą i zastoso-

waniem oraz wyrobów wykonywanych przez tkacza - zgodnie 
z ich przeznaczeniem.
Prezentacja czynności i sprzętu (kołowrotek, krosno), związa-
nego z tkactwem.
Tkanina – charakterystyka, funkcje i przeznaczenie. Pogadanka 
i pokaz charakterystycznych rodzajów tkanin.
 Współczesna tkanina artystyczna (unikatowa) i użytkowa. 
Pokaz i demonstracja zastosowania materiałów  
i narzędzi służących do projektowania i wykonywania tkaniny 
artystycznej.
Ćwiczenia przybliżające istotę i potrzebę zaprojektowania 
zamierzonych działań przy pomocy środków wyrazu plastycz-
nego.
Pokaz i ćwiczenia podstawowych technik i splotów tkackich.
Ćwiczenia praktyczne – zakańczanie tkaniny, przewlekanie 
nitek wełny szydełkiem.
Ćwiczenia praktyczne – podszywanie tkaniny, fastrygowanie, 
przyklejanie.
Ćwiczenia praktyczne – wykonanie projektu na zadany temat.
Ocenianie jakości wykonanej pracy.
Podsumowanie.

40
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4. Zajęcia praktyczne:
−	 przygotowywanie i zakładanie osnowy na krosno, wyregu-

lowanie krosna,
−	 tkanie na krośnie (dywaniki – szmaciaki, podkładki stoło-

we),
−	 kontrola procesu tkania, korygowanie błędów,
−	 wyplatanie barwnych krajek,
−	 wykonywanie splotów i łączeń,
−	 dobieranie technik wykańczania i uszlachetniania wyro-

bów tkackich,
−	 zabezpieczenie tkaniny przed strzępieniem,
−	 dekoracyjne wykończenie brzegów np. koronką,
−	 wykończenie, naprawianie i konserwowanie wyrobów tkac-

kich (pranie, spilśnianie, prasowanie),
−	 konserwacja maszyn i urządzeń.
Ocena jakości wykonywanych prac. 
Wyeksponowanie gotowych wyrobów.
Podsumowanie.

43

Egzamin 3
Łącznie: 96 godzin

Wyposażenie warsztatu
Warsztat tkacza nie wymaga spełnienia szczególnych warunków technicz-

nych czy sanitarnych, podstawowymi parametrami jest tu większa przestrzeń 
na ustawienie krosien (jedno krosno na każdego uczestnika szkolenia) i dobre 
oświetlenie. Dobrze jest przewidzieć dodatkowe pomieszczenie na nici i inne 
materiały a także dostateczną ilość miejsca do poruszania się pomiędzy usta-
wionymi krosnami, biorąc pod uwagę, że jedno krosno zajmuje przestrzeń 
około 1,5x2 metry.

Poza drewnianymi krosnami potrzebne są także osnownice lub ramy sno-
walnicze, stoły do przygotowywania osnowy, wygodne krzesła lub ławy do 
krosien ze schowkami na czółenka i przyrządy krawieckie, tablice do plano-
wania wzorów tkanin. Ponadto należy przewidzieć do każdego krosna drążki 
rozdzielające osnowę, płochy, dodatkowe nicielnice i płaskie deseczki. Przy-
datna jest także maszyna krawiecka do wykonywania wyrobów z  wykona-
nych tkanin (ubrań, torebek, poszewek, etui na okulary, telefon itp.).
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Rys. 7.  1. drewniany szkielet krosna, 2. ławka dla tkacza, 3. wałek osnowy, 4. nitki osnowy,  
5. przewał, 6. drążki rozdzielające nitki osnowy, 7. rama nicielnicy, 8. struna nicielnicowa, 9. czó-
łenko, 10. przesmyk, 11. tkanina, 12. belka zmieniająca kierunek biegu tkaniny, 13.  bidło do dobi-
jania wątku do krawędzi tkaniny, 14. ułożyskowanie bidła, 15. belka bidła, 16. podnóżki nicielnico-
we, 17. wałek tkaninowy (źródło: Wikipedia)

Potrzebne narzędzia i materiały
Materiały w warsztacie tkacza to przede wszystkim różnej grubości i kolo-

ru przędza lniana, wełniana, lniano-wełniana lub konopna, nici bawełniane, 
włóczka, nici jedwabne. Jako wątek do tkania mogą służyć także ścinki niepo-
trzebnych materiałów, futer, a nawet słoma czy trzcina, w zależności od po-
trzeb i wyobraźni tkacza.

W warsztacie tkacza przydatne będą różnego rodzaju akcesoria krawiec-
kie jak: nożyce, nici i igły, guziki, suwaki, szpileczki, szydełka do przeciągania 
osnowy.

Wykonywane czynności
−	 Poznanie przepisów BHP i instruktaż stanowiskowy;
−	 Projektowanie zamierzonych tkanin, splotów, wzorów, kolorów, wielkości 

tkaniny;
−	 Przygotowanie i zakładanie osnowy na krosna;
−	 Regulacja krosna;
−	 Wykonywanie podstawowych technik i splotów tkackich, tkanie na krośnie;
−	 Kontrola procesu tkania, korygowanie błędów;
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−	 Wyplatanie barwnych krajek;
−	 Wykonywanie splotów i łączeń;
−	 Dobieranie technik wykończenia i uszlachetniania wyrobów tkackich;
−	 Zdejmowanie tkaniny z krosna, zakańczanie tkaniny;
−	 Zabezpieczanie tkaniny przed strzępieniem;
−	 Dekorowanie wykończonych brzegów;
−	 Wykończenie, naprawianie i konserwacja wyrobów tkackich;
−	 Podszywanie, podklejanie, fastrygowanie tkaniny;
−	 Wykonywanie projektów na zadany temat;
−	 Ocena jakości wykonanej pracy.

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe
−	 Poznanie przepisów BHP na stanowisku tkacza;
−	 Rozpoznawanie narzędzi, materiałów, sprzętu potrzebnych w  pracy tka-

cza zgodnie z ich obsługą i zastosowaniem;
−	 Poznanie historii tkactwa oraz tradycji regionalnych związanych z  tka-

niem;
−	 Znajomość wyrobów wykonywanych przez tkacza zgodnie z ich przezna-

czeniem;
−	 Poznanie czynności i  elementów sprzętów związanych z  tkaniem (koło-

wrotek, krosno);
−	 Znajomość maszyn tradycyjnych i współczesnych używanych w tkactwie;
−	 Umiejętność projektowania zamierzonych działań;
−	 Przygotowanie i zakładanie osnowy jednonicielnicowej i dwunicielnicowej;
−	 Umiejętność wykonywania splotu prostego wątkiem cienkim i grubym na 

różnych osnowach jednokolorowych i dwukolorowych;
−	 Wykonywanie splotów i łączeń techniką dwunicielnicową;
−	 Tkanie tkanin dwuosnowowych;
−	 Kontrola procesu tkania;
−	 Stosowanie różnych sposobów wyrównywania brzegów podczas procesu 

tkania;
−	 Przygotowanie i zakładanie osnowy do techniki wielonicielnicowej i pere-

borów;
−	 Wykonywanie splotów tkackich: panama, ryps;
−	 Wykonywanie splotu tkackiego prostego i skośnego;
−	 Dekoracyjne wykańczanie brzegów tkanin;
−	 Wykonywanie splotów i  łączeń z  użyciem dodatkowych nici wtkanych 

w prace;
−	 Tkanie techniką wybieraną w splocie prostym;
−	 Umiejętność wykańczania i naprawiania wyrobów tkackich;
−	 Konserwacja i zabezpieczenie maszyn i urządzeń tkackich.
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ZAKOŃCZENIE
Tradycyjne oraz ginące rzemiosło stanowi integralną i  wyjątkową część 

kultury każdego kraju oraz jest źródłem dochodu dla lokalnej społeczności 
i regionów. Obecnie rzemiosła i produkty rzemieślnicze prezentowane są naj-
częściej na targach oraz festiwalach regionalnych. Należy zadbać o to, żeby 
tradycyjne rzemiosła nie zaginęły, żeby były widoczne, atrakcyjne i popularne. 
Musimy szukać sposobów ich jak najszerszego prezentowania i formowania 
pozytywnej opinii publicznej. Szczególnie bardzo ważnym jest opracowanie 
systemu edukacji w ginących zawodach, żeby zachować zagrożone wyginię-
ciem rzemiosła dla przyszłych pokoleń. 

Projekt „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” potwierdził opinie, 
że reaktywacja zanikającego rzemiosła to działania bardzo atrakcyjne, które 
mogą przyczynić się nie tylko do promowania turystyki kulturowej lub przed-
siębiorczości rzemieślników, ale także do zwiększenia ich konkurencyjności 
i widoczności w kontekście europejskim. Działania w ramach projektu wyka-
zały, że ginące zawody są przedmiotem badań wielu prac naukowych, dużo 
uwagi temu zagadnieniu poświęcają historycy, etnolodzy, artyści ludowi. 

Podczas realizacji projektu jednym z  najważniejszych zadań było prze-
prowadzenie analizy sytuacji rzemieślników ginących zawodów na Litwie, 
w Polsce i w Niemczech. Ale najważniejszym zadaniem i rezultatem wspól-
nych działań było to, że grupa młodych ludzi z  krajów projektu szkoliła się 
w  ginących zawodach rzemieślniczych, pogłębiła swoją wiedzę i  uzyskała 
nowe kompetencje. Wiedzę o ginących zawodach uczestnicy projektu z Pol-
ski, Litwy i Niemiec nabywali w warsztatach rzemieślniczych. Oglądali pracę 
mistrzów i sami wykonywali wyroby rzemieślnicze.

Bardzo ważnym rezultatem projektu było także stworzenie bazy danych 
rzemieślników i ich wyrobów oraz pozyskane dane kontaktowe. To z pewno-
ścią ułatwi współpracę między nimi, polepszy wzajemne dzielenie się do-
świadczeniem zawodowym.

Działania projektowe wyłoniły zapotrzebowanie szukania nowych sposo-
bów przedstawiania rzemiosła dla społeczności.

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i  Rolnictwa jako placówka eduka-
cyjna, dzięki udziałowi w projekcie, nabyła wiele doświadczeń w popularyzo-
waniu i promocji ginących zawodów, edukacji, integrowaniu nauczania tra-
dycyjnego rzemiosła do nowoczesnych programów nauczania zawodowego. 
Uczestnicy projektu, zarówno uczniowie jak i  nauczyciele, zdobyli duże do-
świadczenie praktyczne.

Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu i Rolnictwa oraz społeczność lokal-
na będzie podtrzymywać wypracowane rezultaty projektu i wspólnie tworzyć 
innowacyjne programy nauczania zawodowego z integrowanym nauczaniem 
tradycyjnego rzemiosła. Z pewnością bardzo przydatnym narzędziem w tych 
działaniach będzie to właśnie Kompendium wiedzy o organizacji szkoleń.
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Projekt „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” poza swymi założo-
nymi celami zachęca społeczeństwo do bycia odpowiedzialnym społecznie, 
do wspierania tradycji ziemi ojczystej oraz zachowania jej dziedzictwa kultu-
rowego i tożsamości narodowej.

Valdas Kazlauskas 
Dyrektor Wileńskiej Szkoły Technologii, 

Biznesu i Rolnictwa, Litwa 

* * *

Współczesny człowiek musi być przygotowany do różnych i szybkich zmian.  
Zmienia się rzeczywistość społeczna, gospodarcza oraz kulturowa, która jest 
wynikiem procesów globalizacji. Rozwój cywilizacji, przemiany demograficz-
ne oraz postęp naukowo-techniczny sprawiają, iż rosną wymagania praktycz-
ne na poszczególnych stanowiskach pracy. Umiejętność dostosowania się, 
podejmowanie własnych inicjatyw i kreatywność to cechy, które równolegle 
z  właściwym wykształceniem zawodowym, są bardzo pożądane na rynku 
pracy. Wypracowanie rozwiązań w znajdowaniu pierwszej pracy, zachęcanie 
do kształcenia się w zawodach ginących, zwiększenie dostępu i promowanie 
tych szkoleń oraz tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie 
międzynarodowym przyświecały idei projektu „Ginące zawody na europej-
skim rynku pracy”, który realizowaliśmy wspólnie z partnerami z Litwy i Nie-
miec. Innowacyjność naszego projektu wynikała z kompleksowości i realizacji 
wielotorowych działań związanych z  reaktywacją i  popularyzacją ginących 
zawodów w krajach UE w połączeniu z szukaniem nowych rozwiązań na rzecz 
poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy.

Każde przeprowadzone przez nas działanie potwierdzało zasadność reali-
zacji projektu. Międzynarodowe szkolenie w ginących zawodach zorganizo-
wane w ramach projektu stanowiło wartościową alternatywę dla młodych lu-
dzi, którzy dzięki szkoleniu poszerzyli swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyli 
doświadczenie i motywację do pracy, co uczyniło ich bardziej interesującymi 
dla potencjalnych pracodawców. Z  satysfakcją obserwowaliśmy rodzącą się 
podczas szkolenia pasję młodzieży do ginących zawodów, podziwialiśmy ich 
zapał, zaciekawienie i  chęć tworzenia produktów tradycyjnymi metodami. 
W ostatnich czasach odnotowuje się coraz większe zapotrzebowanie na ory-
ginalne wyroby rzemieślnicze lecz  brakuje młodych, wykwalifikowanych rze-
mieślników w zawodach ginących. Uwarunkowania te powodują powstanie 
niszy rynkowej dla wyrobów i usług oferowanych w ginących zawodach, którą 
wypełniać będą wykwalifikowani młodzi rzemieślnicy przeszkoleni podczas 
realizacji projektu.

Realizując projekt dostrzegliśmy pilną potrzebę budowania przejrzystego 
systemu umiejętności zawodowych oraz uznawania kwalifikacji w  ramach 
struktur Unii Europejskiej. Wszystkie organizacje partnerskie projektu zwią-
zane są z  kształceniem zawodowym młodzieży. Współpraca z  partnerami 
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zagranicznymi podczas realizacji projektu pozwoliła wypracować nowe, sku-
teczniejsze podejście do edukacji zawodowej, zwłaszcza w kontekście kształ-
cenia w ginących zawodach a także w działaniach, które ułatwiają młodym 
ludziom przechodzenie od systemu edukacji do rynku pracy.

Poznanie systemu szkolenia zawodowego młodzieży oraz możliwości 
kształcenia w zawodach ginących w innych krajach sprzyja podniesieniu jako-
ści i efektywności edukacji zawodowej oraz  pozwala przenieść najciekawsze 
praktyki i rozwiązania do naszych organizacji. Dzięki wspólnej analizie pro-
cesu kształcenia zawodowego możemy też wnioskować, iż kształcenie w gi-
nących zawodach w formie warsztatowej jest skutecznym sposobem podno-
szenia kwalifikacji oraz zdobywania nowych umiejętności przez młodzież. 
Istotne wydaje się stworzenie szerszej sieci współpracy w zakresie kształcenia 
zawodowego, jak również wzmacniania dialogu społecznego pracowników 
i przedsiębiorców, a także badanie i analiza trendów rozwojowych i progno-
zowanie zmian zachodzących w danym regionie. 

W procesie realizacji projektu dostrzegliśmy również istotny aspekt mię-
dzykulturowy i kulturotwórczy. Warsztaty, w których uczestniczyła młodzież 
z trzech krajów były okazją poznania kultury kraju swojego partnera i ugrun-
towania własnej tożsamości kulturowej. Obserwowaliśmy to na przykładzie 
zajęć praktycznych ale również podczas spędzania czasu wolnego. Młodzi 
ludzie szkoląc się i przebywając w międzynarodowym środowisku mieli oka-
zję do poznania języka, historii i  kultury swoich kolegów, co ubogaciło ich 
wewnętrznie i otworzyło na świat, ucząc akceptacji i tolerancji wobec różno-
rodności. Nie bez znaczenia jest także rozwój kompetencji językowych mło-
dzieży i ich opiekunów. Pierwsze spotkania i rozmowy były niełatwe i pełne 
obaw a pod koniec projektu młodzież tworzyła zgraną grupę, która pięknie 
się integrowała we wspólnej pracy i zabawie.

Dzięki udziałowi w partnerstwie strategicznym mieliśmy możliwość wy-
miany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie problematyki ginących za-
wodów, kształcenia zawodowego, inicjowania i wspierania działań na rzecz 
zwiększania szans młodzieży dla dobrego funkcjonowania na rynku pracy, 
zwiększenia własnej atrakcyjności jako partnera poprzez zdobycie doświad-
czenia w realizacji tego typu projektów a także wzrost poczucia tożsamości 
europejskiej i uzmysłowienie kontekstu funkcjonowania na europejskim ryn-
ku pracy.

Powstałe w wyniku realizacji projektu rezultaty dotyczą  opracowywania 
i  wdrażania nowych metod i  materiałów szkoleniowych,   poprawy jakości 
działalności edukacyjnej i  jej lepszego dopasowania do potrzeb kształcenia 
zawodowego. Zdobyte doświadczenia i  opracowane materiały będziemy 
wykorzystywać w  swojej dotychczasowej pracy. Dodatkową wartością po 
zakończonym projekcie będzie popularyzacja i wdrażanie szkoleń wśród jak 
największej grupy społeczeństwa na terenie wszystkich państw. Jednym z na-
rzędzi, które znacznie ułatwi to zadanie jest niniejsze kompendium wiedzy 
o organizacji szkoleń w ginących zawodach. 
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Udział w  tak wartościowym projekcie ugruntował mnie w  przekonaniu, 
iż warto wspólnie realizować kształcenie i  wychowanie młodego pokolenia 
Europejczyków ale przede wszystkim dał możliwość poznania i zbliżenia się 
z tak wspaniałymi ludźmi, którzy chcą się rozwijać i realizować swoje pasje.

Dziękuję moim partnerom za zaangażowanie i  trud włożony w  nasze 
wspólne działania a także wszystkim, którzy przyczynili się do właściwej re-
alizacji projektu. 

Karol Sudewicz
Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia 

i Wychowania OHP w Roskoszy, Polska 

* * *

Kto w dzisiejszych czasach wie, czym jest obróbka fiszbinów czy kalfatro-
wanie? Albo kim dawniej był ogniomistrz? Podczas gdy pracownicy zajmują-
cy się obróbką fiszbinów dzielili fiszbiny, czyli płyty rogowe waleni fiszbinow-
ców o wysokości dorosłego człowieka, na mniejsze części by później sprzedać 
je na produkcję ubrań i galanterii, czeladź smolarska w okrętownictwie zaj-
mowała się kalfatrowaniem – uszczelnianiem szpar w drewnianych okrętach 
pakułami lub bawełną i  zalepianie ich smołą drzewną, pakiem węglowym 
lub gumą. Z kolei ogniomistrz zabawiał publiczność zebraną z okazji naro-
dzin dziecka, chrztów czy wesel, używając do tego wirujących płonących kół, 
oszałamiających fajerwerków, huku petard i pękających kul ognia.

Te i  wiele innych zawodów wyginęło już dawno temu. Zawody takie jak 
tkacz, piekarz/cukiernik, wędliniarz, kamieniarz, rymarz, kołodziej, zdun, ko-
wal i strzecharz są współcześnie zagrożone wyginięciem – nie tylko w Niem-
czech, ale w  całej Europie. Dlatego też w  ramach inicjatywy Partnerstwa 
strategiczne sektora Kształcenia i szkolenia zawodowe Programu Erasmus + 
podjęliśmy się ochrony tych zawodów przed zapomnieniem. Starostwo Obe-
rhavel wraz z organizacjami partnerskimi z Polski i Litwy współpracowało od 
2017 roku nad realizacją tych działań. Celem projektu było przekazanie wie-
dzy o tradycyjnym rzemiośle młodszemu pokoleniu, a także stworzenie mię-
dzynarodowej sieci młodych ludzi, którzy interesują się ginącymi zawodami.

Na zakończenie projektu miałem okazję wręczyć 15 młodym ludziom, 
uczniom i uczennicom kształcącym się w zawodach rzemieślniczych na tere-
nie naszego regionu, certyfikaty Europass potwierdzające udział w szkoleniu, 
które będą mogli wykorzystać w przyszłości podczas ubiegania się o pracę.

Dzięki szkoleniu, które odbyło się w  polskiej Roskoszy, ci młodzi ludzie 
uzyskali dodatkowe kwalifikacje i  kompetencje, które znacznie ułatwią im 
wejście na rynek pracy. Z kolei partnerzy projektu podczas wizyt w różnych 
placówkach oświatowych, jak na przykład w Zespole Szkół Zawodowych im. 
Eduarda Mauera w Hennigsdorf, Ośrodku Zawodowego Kształcenia Praktycz-
nego Lehrbauhof, czy Ośrodku Kursów i Dokształcania Dorosłych i Młodzieży 
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TÜV Rheinland Akademie mieli okazję zapoznać się z możliwościami kształ-
cenia na terenie Starostwa Oberhavel. Odwiedzili również przedsiębiorstwa 
kultywujące tradycyjne zawody rzemieślnicze, między innymi piekarnię 
Plentz w  Schwante czy warsztat kowalski Olafa Petera Scholza w  Gransee, 
w których dowiedzieli się o obecnej sytuacji dotyczącej kształcenia w tych za-
wodach i pozyskiwania młodych pracowników.

Młodzież niemiecka wraz ze swoimi rówieśnikami z Polski i Litwy odbyła 
szkolenie w Roskoszy. Osiem osób z grupy niemieckiej szkoliło się w zawodzie 
kowala, a pozostałych siedmioro zaznajamiało się ze sztuką tradycyjnego wy-
pieku. Łącznie szkolenie przeszło 45 uczniów i uczennic. Poznawali oni dawne 
techniki rzemiosła w zawodzie kowala, kołodzieja, tkacza i piekarza wyrobów 
tradycyjnych.

Większość naszych przodków całe swoje życie poświęcała na wykonywa-
nie prac, o których istnieniu nikt już dzisiaj nie pamięta. Dynamiczne zmiany 
na rynkach pracy spowodowały wyginięcie setek profesji. Ciężko nawet osza-
cować, ile wysoce specjalistycznej wiedzy odeszło w zapomnienie na skutek 
tych przemian. Zawody, w  których kształciła się młodzież są bardzo ważne 
i dlatego pod żadnym pozorem nie powinny zostać zapomniane.

Jak wiadomo, ręcznie wyrobiona i przygotowana bułeczka smakuje o nie-
bo lepiej niż taka przygotowana w ramach masowej produkcji w fabryce. Mam 
nadzieję, że uczestnicy szkolenia dzięki radości z pracy, ciekawości i zdobyte-
mu doświadczeniu zawodowemu przyczynią się znacznie do ochrony tych 
profesji przed zapomnieniem. Życzę im powodzenia i wszystkiego dobrego 
na dalszej ścieżce kariery oraz mam nadzieję, że dobrze wykorzystają zdoby-
te umiejętności w ginących zawodach. Jednocześnie chciałbym podziękować 
wszystkim przedsiębiorstwom, które wzięły udział w projekcie, zarówno tym, 
które się zaprezentowały, jak również tym, które umożliwiły swoim pracow-
nikom udział w szkoleniu.

Egmont Hamelow
Wicestarosta powiatu Oberhavel i Dyrektor 

Wydziału d/s Gospodarki, Rolnictwa i Turystyki, Niemcy 
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