


Szkoła Rzemiosł jest odpowiedzią na zmieniający się świat i potrzebę

zachowania lokalnej tradycji. W świecie przepełnionym wyrobami

masowej produkcji chcemy odkrywać rzemieślniczy potencjał od nowa,

szerzyć wiedzę o regionalnym rzemiośle, dać możliwość rozwijania 

i odkrywania własnych umiejętności.

Rzemiosło to przede wszystkim wyjątkowe i niszowe wytwory ludzkich

rąk. To efekt ciężkiej ręcznej pracy z naturalnym materiałem. Produkty 

o niepodważalnej jakości, w których czuć wysiłek człowieka włożony 

w ich powstanie.  

Od lat obserwujemy problem braku ciągłości w przekazywaniu wiedzy

rzemieślniczej i dzieleniu się doświadczeniem. W wielu rzemiosłach

brakuje mistrzów, od których można się uczyć, lub ci nie mają kogo

kształcić w zakresie swoich umiejętności. Ta wiedza nadal jest nam

potrzebna, nie tylko do tworzenia przedmiotów w celach zarobkowych,

ale też dla samych siebie. Praca ręczna pozwala odetchnąć, na chwilę się

zatrzymać, zmęczyć w inny sposób niż na co dzień, chociaż na chwilę

uciec od wszechobecnej technologii i pędu. 

O SZKOLE RZEMIOSŁ
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plecionkarstwo, 

snycerstwo, 

koronczarstwo koniakowskie, 

rusznikarstwo, 

obróbkę wełny, 

introligatorstwo. 

W pierwszym roku działalności Szkoły Rzemiosł uczniowie poznają lub

będą zgłębiać u mistrzów rzemieślniczych sześć rzemiosł: 

Program Szkoły obejmuje dwa główne moduły: moduł nauczania

tradycyjnych technik rzemieślniczych w lokalnych pracowniach oraz

moduł biznesowy, czyli naukę prowadzenia biznesu, korzystania 

z nowoczesnych technik marketingowych i współpracy 

w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. 

Kurs trwa przez 10 miesięcy, a zjazdy odbywają się w wybrane weekendy

oraz częściowo zdalnie (dotyczy modelu biznesowego). Oferta Szkoły

skierowana jest zarówno do osób, które nie mają żadnego doświadczenia

w rzemiośle, jak i do tych, które posiadają już doświadczenie w pracy 

z materiałem. 

Przedsięwzięcie „Szkoła Rzemiosł Cieszyn” jest realizowane w ramach

projektu „Cieszyn – miasto samowystarczalne”, finansowanego ze

środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach

programu „Rozwój lokalny”.
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REKRUTACJA
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PRZEBIEG REKRUTACJI

REKRUTACJA

Zgłoszenie kandydatury przez formularz zgłoszeniowy

17.01 - 31.01.2023

2 Wybór kandydatów na podstawie otrzymanych
zgłoszeń

01.02 - 05.02.2023

3 Rozmowy online z wybranymi kandydatami
(uzupełnienie etapu 2)

06.02 - 10.02.2023

www.rejestracja.szkolarzemiosl.com

4 Zakończenie procesu rekrutacji

10.02.2023



HARMONOGRAM 
ZJAZDÓW
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HARMONOGRAM ZJAZDÓW





SNYCERSTWO

ryt swobodny - za jego pomocą

uzyskuje się najbardziej 

 realistyczne obrazy ludzi lub

zwierząt, 

ryt cyrklowy - świetnie sprawdza

się przy tworzeniu wzorów

geometrycznych lub roślin. 

Snycerstwo to rodzaj rzemiosła

artystycznego. Nie jest zwykłym

obrabianiem drewna, lecz

nieodłącznym elementem sztuki

rzeźbiarskiej. Nazwa snycerstwo

pochodzi z języka niemieckiego,

gdzie wyraz Schnitzer oznacza

rzeźbiarza lub nóż wykorzystywany

do rzeźbienia. 

W niektórych okresach snycerstwo

było przodującą gałęzią rzeźby. Na

całym świecie możemy obserwować

je pod postacią rzeźbionych

ornamentów, kolumn, ołtarzy, czy

balustrad. Snycerzy wyróżniają dwie

podstawowe techniki: 
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GRZEGORZ MICHAŁEK
@janosikart

Antropolog kultury i rzeźbiarz. Dzieciństwo i okres dojrzewania spędził 

w Koniakowie, gdzie nasiąknął kulturą ludową i duchową Karpat. Studiował

etnologię na Uniwersytecie Śląskim. W tym okresie sporo podróżował, 

m. in. do Gruzji, Indii i Nepalu. Pobierał również nauki u norweskiego

artysty i designera Odd-Eirika Helmersena w zakresie patynowania

drewna i innych technik malarskich związanych z drewnem.

Obecnie mieszka w Wiśle, gdzie prowadzi Pracownię Rzeźby JanosikArt

oraz Ogród Sztuki. Jest autorem wielu wystaw w kraju i za granicą, 

m.in. w Norwegii i Czechach, ale przede wszystkim w Polsce, gdzie

powstały takie cykle rzeźb jak: „Zakorzenienie”, „Metamorfozy”oraz

„Fantasmagorie”.
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podstawy rysunku technicznego,

narzędzia stosowane w snycerstwie i techniki ostrzenia dłut, 

rodzaje drewna stosowanego w snycerstwie oraz ich właściwości,

podstawowe techniki snycerstwa, ryzowanie, rzeźba przestrzenna 

historia snycerstwa w świecie. 

       w drewnie, 
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PROGRAM NAUCZANIA

LOKALIZACJA PRACOWNI: Wisła





RUSZNIKARSTWO
Rusznikarstwo to fach, który polega

na wytwarzaniu, konserwacji,

przystosowaniu do użycia oraz

renowacji różnego rodzaju broni

palnej. Rusznikarze swoją pracę mogą

wykonywać zarówno dla służb

militarnych, jak i dla osób

prywatnych, kolekcjonerów. Jest to

na tyle nietypowy zawód, że nie da

się go wyuczyć w żadnej publicznej

szkole w Polsce. Rusznikarstwo

pojawiło się w naszym kraju w XV

wieku, wraz z upowszechnieniem

broni palnej. Początkowo rusznikarze

zaliczani byli do cechów ślusarskich

lub ślusarsko-kowalskich, ale

intensyfikacja działań bojowych

zwiększała popyt na ich usługi i w XVI

wieku stanowili odrębną grupę

zawodową.
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JERZY WAŁGA
@Jerzy Wałga - Rusznikarstwo

Z zawodu mistrz ślusarstwa narzędziowego. Ostatni w Europie rusznikarz,

który trudni się wykonywaniem - tzw. cieszynek. Są to strzelby

wykonywane z drzewa gruszy, wykorzystywane do polowania na ptactwo

siedzące. Na produkcję jednej cieszynki poświęca minimum cztery

miesiące, robiąc przy tym wszystko od początku do końca, włącznie 

z grawerstwem i inkrustacją. Cieszynki kupują przede wszystkim

kolekcjonerzy, którzy cenią rzemieślniczą pracę. 
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tworzenie i czytanie rysunku technicznego, 

ślusarstwo precyzyjne i ogólne: podstawy tolerancji i pasowań,

wymiarowanie detalu, 

odróżnianie i właściwości różnych rodzajów stali: narzędziowa,

stopowa, węglowa,

praca z drewnem - podstawy modelowania, wyrzeźbienie łoża

strzelby cieszynki,

podstawy projektowania strzelby i doprowadzenie do

wymodelowania drewna,

podstawy grawerowania / wytrawiania kwasem.

PROGRAM NAUCZANIA
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LOKALIZACJA PRACOWNI: Cieszyn/Bażanowice





PLECIONKARSTWO
Plecionkarstwo, inaczej zwane też

koszykarstwem czy wikliniarstwem,

to bardzo stare zajęcie. Już dawno

ludy zbieracko-łowieckie

wykorzystywały te umiejętności do

wykonywania koszy, które służyły im

do przechowywania i przenoszenia

m.in. żywności. Najczęściej

spotykanym surowcem służącym do

wyplatania jest wiklina. Wyroby 

z wikliny są bardzo trwałe, praktyczne

i przyjazne środowisku. Techniki

wikliniarskie wymagają poznania

wielu splotów, warsztatu moczenia

wikliny oraz zdolności manualnych.

Wikliniarstwo coraz bardziej staje się

narzędziem działań artystycznych 

i hobbystycznych. 
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PAULINA ADAMSKA
@serfenta

Założycielka Stowarzyszenia Serfenta, od 15 lat prowadzi je w kierunku, 

w którym łączy rzemiosło z ludzkimi potrzebami i z biznesem. Jest

ekspertką z zakresu plecionkarstwa, ale też kontaktów zagranicznych 

oraz sprzedaży rzemiosła w Polsce i za granicą. Wzorcowe praktyki oraz

silny fokus na zrównoważony biznes – to jej klucz do sukcesu.

Antropolożka, rozpoczynała od badań rzemiosła plecionkarskiego 

w Polsce, teraz reprezentuje niematerialne dziedzictwo kultury w ramach

UNESCO i na całym świecie.
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ŁUCJA CIEŚLAR
@serfenta

Współtworzy Serfentę i współzarządza tym stowarzyszeniem, które od 15

lat zajmuje się rzemiosłem plecionkarskim. Jest współautorką modelu

biznesowego „from research to business”, który ma na celu utrzymanie

ciągłości umiejętności rzemieślniczych, ich uwspółcześnianie oraz – co

najważniejsze - urynkowianie. Udostępnia, upowszechnia i promuje

niematerialne dziedzictwo kultury na całym świecie. Uważa, że

doświadczenie rzemiosła powinno być dostępne dla wszystkich - w tym

celu prowadzi warsztaty i prezentacje o polskich materiałach

plecionkarskich. Szczególnie lubi pracę z rogożyną i rzemiosło w nowych

kontekstach.
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KATARZYNA KOWALSKA
@serfenta

Od wielu lat instruktorka zespołu Serfenty. 

Utalentowana plecionkarka-wikliniarka, absolwentka Uniwersytetu

Ludowego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Podróżniczka i

przewodniczka, pełna energii i pomysłów, otwarta na nowości.

Specjalizuje się w wiklinie i słomie żytniej.
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eksperymenty z plecionkarstwem: poznanie poszczególnych

materiałów, technik i splotów – teoria i praktyka,

praca z wikliną okorowaną, mniejsze formy ozdobne i użytkowe,

elementy materiałoznawstwa,

praca z wikliną okorowaną lub nieokorowaną, kosz na okrągłym dnie,

elementy materiałoznawstwa,

praca z wikliną okorowaną lub nieokorowaną, kosz na owalnym dnie,

elementy materiałoznawstwa,

praca ze słomą żytnią, technika spiralna, kosz rozrostowy, elementy

materiałoznawstwa,

praca z materiałami takimi jak dartka, taśma wiklinowa oraz sznurki,

praca ze słomą żytnią, technika spiralno-pętelkowa, słomokulka,

elementy materiałoznawstwa,

praca z rogożyną, podstawowe sploty i techniki, elementy

materiałoznawstwa.
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LOKALIZACJA PRACOWNI: Cieszyn





KORONCZARSTWO
Koronczarstwo koniakowskie sięga

początków XX wieku, a wyjątkowość

koronek koniakowskich polega

przede wszystkim na niestosowaniu

wzorników. Każdy projekt jest

unikatowy i wyróżnia się

niepowtarzalnym urokiem, a jego

forma oraz mnogość elementów

zależy wyłącznie od wyobraźni

koronczarki. Taki sposób

szydełkowania nie jest stosowany 

w żadnym innym miejscu na świecie.

Tradycja ta w 2017 roku została

wpisana na Krajową listę

niematerialnego dziedzictwa

kulturowego. W Koniakowie mieszka

ok. 700 koronczarek, które

wyheklowały dzieła dla takich

osobistości jak papież Jan Paweł II,

królowa angielska Elżbieta II czy

japońska projektantka Rei Kawakubo

(Comme de Garcons).
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MARIOLA WOJTAS
@Mariola Wojtas

Pochodzi z Koniakowa. Wielokrotna laureatka Konkursu na Najpiękniejszą 

 Koniakowską Koronkę. Wykonywania koronki szydełkowej uczyła się już

od najmłodszych lat od mamy, babci oraz z czasem od innych lokalnych

twórczyń. Jej koronki wytwarzane są z najcieńszych, bawełnianych oraz

jedwabnych nici. Sama komponuje wzory, z zachowaniem koniakowskiej

tradycji koronczarskiej. Od 2012 roku posiada tytuł twórcy ludowego. 

“Miałam dziewięć lat, kiedy pierwszy raz wzięłam szydełko do ręki, pod

okiem mojej mamy Bernadetty uczyłam się koronki. Nie chciałam się jej

uczyć, było to dla mnie zwyczajne, powszechne. Jednak z czasem

poczułam, jaka jest niezwykła, piękna i subtelna. I tak powstała moja

pasja, przez którą wyrażam siebie”.
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dobór nici, szydełka, nożyczek i innych przyborów do wyrobu koronek,

podstawy koronki - słupki, gruby, łańcuszek, bańki, fasolki, kółeczka,

obłączki itp.,

techniki łączenia elementów,

pielęgnacja, pranie, usztywnianie koronek.

PROGRAM NAUCZANIA
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OBRÓBKA WEŁNY
Obróbka wełny znana jest od

najdawniejszych czasów. Istnieje

legenda, że pierwsze sukno, czyli

sfilcowana wełna, powstało z resztek

runa pozostałego na Arce Noego.

Kiedy zwierzęta wyszły z Arki na suchy

ląd, okazało się, że na podłodze, gdzie

przebywały, leży filc.

Runo zwierząt wykorzystywane było

od zarania dziejów i w zasadzie jego

sposób obróbki jest taki sam lub

bardzo podobny w każdym miejscu

świata. W Beskidzie Śląskim podstawą

bytu górala przez długi czas było

pasterstwo. Hodowla owiec przynosiła

duże korzyści. Po pierwsze, zwierzęta

te dawały mleko, a po drugie - wełnę.

Obróbka wełny to rzemiosło, do

którego wraca coraz więcej osób, a

jeszcze do niedawna było przez wielu

zapomniane. Czesanie wełny, tzw.

gręplowanie, umożliwia na kolejnym

etapie przędzenie jej 

w jedną nić. Z nici powstają wełniane

tkaniny, które robi się ręcznie na

drutach lub tka. 
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AGNIESZKA MACOSZEK

Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim na wydziale folklorystycznym.

Zawodowo związana z Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle.

Organizatorka etnograficznych wystaw muzealnych, koordynatorka

dwóch projektów: „Na styku dwóch światów. Transformacja koronki

koniakowskiej i teneryfowej” oraz „Downe wiesieli” - projektu dot.

organizacji wesela w Beskidzie Śląskim. Na co dzień prowadzi warsztaty

m.in. z filcowania na mokro i na sucho, robienia góralskich kopyc 

i nogawiczek czy obróbki wełny. Rzemiosło ludowe to dla niej przede

wszystkim etnograficzna podróż i zgłębianie techniki pracą własnych rąk.

W rzemiośle ludowym najbardziej fascynuje ją prostota technik, 

a zarazem skomplikowany i misterny efekt końcowy.
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Zapoznanie się z tradycyjnym procesem obróbki wełny. Czychrani,

grymplowani, przędzenie na kołowrotku.

Podstawowe sploty pracy w dzierganiu na drutach.

Praca na 2 drutach. Opaska na głowę.

Praca na drutach z żyłką. Komin na szyję z reglanem.

Robienie na drutach pończoszanych tradycyjnych góralskich kopyc,

czyli skarpet.

Technika żakardowa.

Czapka ze wzorem warkoczy.

Podstawy techniki filcowania na mokro i sucho.

Filcowanie na mokro mitenek. 

Filcowanie na mokro torebki.
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INTROLIGATORSTWO

Rodzaj rzemiosła lub dział przemysłu

poligraficznego zajmujący się

wytwarzaniem opraw i oprawianiem

druków. Introligatorstwo dotyczy

oprawy wszystkich materiałów, jakie

zostały stworzone przy użyciu

maszyny drukarskiej.

W Cieszynie pierwsza drukarnia

powstała w 1806 roku. 
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LESZEK I ANNA SAMIŃSCY

W 1977 roku ukończyli studia na Wydziale Chemicznym Politechniki

Śląskiej w Gliwicach, żeby w tym samym roku rozpocząć pracę 

w zawodzie. Dopiero w 1982 roku, kiedy wprowadzono stan wojenny,

wrócili do rodzinnego Cieszyna. Pan Leszek rozpoczął tu pracę jako uczeń 

w rodzinnej pracowni introligatorskiej, której historia sięgała XX wieku, 

i kontynuował dzieło z żoną. Pracownia zajmowała się produkcją galanterii

papierniczej, takiej jak albumy fotograficzne, teczki, kasety oraz

oczywiście opraw książek szytych nićmi. W 2019 roku firma zakończyła 

 działalność, a maszyny introligatorskie zostały przekazane do Muzeum

Drukarstwa w Cieszynie. 
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JAROSŁAW TEMKIN-GOŁASZEWSKI

Pasjonat drukarstwa i introligatorstwa. Przez lata pracował w drukarniach,

zdobywając wiedzę od najlepszych praktyków. Na co dzień kierownik

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, wprowadza w tajniki poligrafii

odwiedzających turystów i turystki.
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szycie bloków książkowych, 

oprawienie w oprawę twardą płócienną (oprawa teczkowa),

naprawy starych książek, wyłatanie papieru, przygotowanie do szycia,

szycie,

oprawa twarda teczkowa w półpłótno z narożnikami,

szycie bloku książki ze szlachetnego papieru, 

przygotowanie do oprawy z falcem płóciennym, 

oprawa twarda w skórę, 

zdobienia. 
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LOKALIZACJA PRACOWNI: Cieszyn



MODUŁ
BIZNESOWY



wdrażania na rynek produktów rzemieślniczych,

komunikowania wartości produktów rzemieślniczych i ich sprzedaży,

psychologicznych podstaw biznesu i tworzenia swojego wizerunku,

aspektów prawnych dotyczących prowadzenia działalności

rzemieślniczej.

W module znajdzie się wiedza m.in. z obszarów:
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MODUŁ BIZNESOWY

PROGRAM NAUCZANIA

www.szkolarzemiosl.com

Moduł biznesowy będzie się odbywał w formie online, 

w godz. 17.00-20.00, a od września także w formie praktycznych ćwiczeń

w Cieszynie.

(Terminy spotkań online zostaną podane w późniejszym terminie).



FAQ
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Nie. Nocleg należy zorganizować we własnym zakresie. 

CZY SZKOŁA OFERUJE NOCLEG?

Nie. Zjazdy z poszczególnych rzemiosł będą się odbywały w tym samym

czasie, dlatego nie ma możliwości wyboru więcej niż jednego rzemiosła.

CZY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNO
RZEMIOSŁO?

www.szkolarzemiosl.com

FAQ

Nie. Zajęcia będą się odbywały w pracowniach na terenie powiatu

cieszyńskiego. Wszystko zależy od wybranego rzemiosła, np. Pracownia

Koronczarska znajduje się w Koniakowie. 

CZY ZAJĘCIA BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY TYLKO 
W CIESZYNIE?

Tak, po spełnieniu warunku obecności na 11 z 14 zjazdów 

i uzyskaniu pozytywnej oceny rzemieślnika.

CZY KOŃCZĄC SZKOŁĘ RZEMIOSŁ, OTRZYMAMY
CERTYFIKAT UKOŃCZENIA?
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Tak.

CZY TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 18 LAT?

www.szkolarzemiosl.com

FAQ

Tak. W pierwszym, pilotażowym roku, Szkoła jest darmowa.

CZY SZKOŁA JEST BEZPŁATNA?

Nie, Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne narzędzia. 

CZY TRZEBA MIEĆ WŁASNE NARZĘDZIA?
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