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1 Zainspiruj się 3

Inspirujące miejsca na mapie Warszawy, w których znaj-
dziesz informacje o dziedzictwie lokalnego rzemiosła: 

Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych 
im. Jana Kilińskiego

Muzeum Warszawskiej Pragi

Wnętrze pracowni Brunona Kamińskiego

Muzeum Narodowe

http://www.cechjanakilinskiego.waw.pl/
http://muzeumpragi.pl/
http://brunon.pl/
http://www.mnw.art.pl/


Do jednego z ciekawszych miejsc należy Muzeum 
Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego 
na ulicy Wąski Dunaj 10. Ekspozycja obejmuje dwa 
warsztaty: szewski i rymarski. W obu można zoba-
czyć wszystkie narzędzia, jakich używali XIX-wieczni 
rzemieślnicy. Ciekawe diapozytywy ilustrują wnętrza 
warsztatów od XV do XX wieku. Na wystawie znaj-
dziemy wiele pięknych przykładów warszawskiego 
szewstwa, które olśniewa niespotykaną już dziś per-
fekcją wykonania.
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szyld Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego



Znajdź rzemieślnika2

Aby uczestniczyć w procesie powstawania przedmiotów, 
a nie jedynie zlecać ich wykonanie, potrzebne jest nasze 
zaangażowanie. 

Pierwszym krokiem jest znalezienie pracowni, która bę-
dzie otwarta na współpracę z nami. Tu z pomocą może 
przyjść nam Mapa Warszawskich Rzemieślników.
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http://rzemieslnicy.miastojestnasze.org/


Znajdź rzemieślnika2 6

Istotnym elementem w procesie rozwiązywania proble-
mów projektowych, które bez wątpienia się pojawią, jest 
rola osobowości – tego, czy jesteśmy otwarci na dialog, 
zdolni do potencjalnych kompromisów. 

W tym momencie praca z rzemieślnikami to głównie 
praca z ludźmi już leciwymi, mającymi ogromne do-
świadczenie, ale także swoje przyzwyczajenia. Nie za-
wsze mają ochotę je rewidować, do czego lepiej podejść 
z wyrozumiałością.



Znajdź rzemieślnika2 7

Choć coraz więcej ludzi ceni sobie tradycyjne techniki 
rzemiosła, rzemieślnicy przeżywają trudny moment 
– nieudana reforma szkolnictwa doprowadziła do 
likwidacji szkół zawodowych, w wyniku czego bra-
kuje kontynuatorów, zachwiany więc został dawny 
porządek w tym obszarze. Nie pomaga także import 
tanich i niskiej jakości produktów, z którymi trudno 
konkurować pod względem ceny. Od lat głośno o po-
trzebie ochrony wymierających zawodów i potrzebie 
efektywnego programu rozwoju rzemiosła, dbające-
go o miejsca pracy w jeszcze istniejących zakładach. 
Spotykając się z rzemieślnikami, wielokrotnie słyszę 
o problemach, z jakimi muszą się mierzyć na co dzień 
i nie jest to może krzepiące, ale tym bardziej mobili-
zuje do szybkiego i konstruktywnego działania.



Poznaj technologię3 8

Aby móc zaprojektować przedmiot, musisz zrobić to pod 
konkretną technologię; aby poznać technologię, warsztat, 
z którym współpracujesz, powinieneś poznać niemal od 
podszewki. 

Przed tobą konkretne zadania: poznanie materiałów  
i sposobów ich obróbki, prototypowanie poszczególnych 
rozwiązań oraz nieustanne konsultacje na każdym z eta-
pów produkcji. Czy jesteś gotowy?



Poznaj technologię3 9

Etapy powstawania obuwia:
1. Pomiar stopy i obrys
W zależności od wysokości buta mierzymy stopę w dłu-
gości, obwodzie palców, śródstopia, pięty i wyżej.



Poznaj technologię3

Etapy powstawania obuwia (cd.):
2. Kopyta 
O estetycznym kształcie obuwia i jego funkcjonalności 
decyduje kształt i konstrukcja kopyta. Kopyto powinno 
uwzględniać zarówno anatomiczne szczegóły budowy 
stopy, zmiany, którym stopa podlega podczas stąpania 
i pracy, jak i walory estetyczne naszego projektu. Ist-
nieją trzy rodzaje kopyt – różnią się sposobem łama-
nia, czyli skracania kopyta w celu ułatwienia wyjmo-
wania z obuwia: 
– kopyto łamane w kształt litery V;
- kopyto łamane systemem francuskim;
- kopyto z wyciętym klinem.



Poznaj technologię3 11

W okolicach Warszawy znajdziemy kilku produ-
centów kopyt. Każdy warsztat produkujący obuwie 
miarowe ma swoje zaufane kontakty. To zwykle 
pracownia pośredniczy w tym procesie, czasem 
korzysta także ze swoich zasobów. Miejsce, które 
można polecić, to Pracownia Form Ortopedycz-
nych Art Shoes w Wołominie pod Warszawą.



Poznaj technologię3

Etapy powstawania obuwia (cd.):
3. Podstawy konstrukcji cholewki
Istnieje wiele metod modelowania cholewki. Najstar-
szą z nich jest metoda geometryczna będąca bazą dla 
pozostałych metod. Znane i powszechnie stosowane 
są także metoda włoska Ars Sutoria oraz kopiowo-
geometryczna. Rzemieślnicy, z którymi do tej pory 
współpracowałam, robili konstrukcje na oko – mogli 
jednak sobie na to pozwolić po 30–40 latach praktyki.
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Poznaj technologię3

Jako początkujący adept tej sztuki na własne potrzeby 
opanowałam autorską metodę Tadeusza Ziajki, jedne-
go z nielicznych nauczycieli konstrukcji obuwia w Pol-
sce. W dużym skrócie metoda ta polega na wykonaniu 
rysunku na powłoce papierowej taśmy samoprzylep-
nej, naklejonej na powierzchnię kopyta. Po przecięciu 
powłoki i przyklejeniu jej na karton modelarski mamy 
wzór obuwia strony zewnętrznej i przyśrodkowej.
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Poznaj technologię3 14

Najbardziej problematyczne (przynajmniej na początku) w stu-
diach projektowych okazało się finalne wykonanie każdej z za-
projektowanych rzeczy. To na tym etapie zwykle rzeczywistość 
nie unosiła wyobrażenia. Potrzebowałam pomocy konstruktora 
odzieży i krawca. Zofia Kołakowska, do której trafiłam, oka-
zała się biegła w obu tych dziedzinach, a przy okazji była cu-
downym kompanem do pracy. Od trzech lat pracuję z nią przy 
każdym moim projekcie. To ona nauczyła mnie podstawowych 
zasad konstrukcji i modelowania, z nią tworzę prototypy, a na-
stępnie gotowe ubrania do moich kolekcji. To, za co najbardziej 
ją cenię, to niespotykana cierpliwość i ogromna pasja do swoje-
go zawodu. Od niej nigdy nie usłyszę, że coś jest niemożliwe do 
wykonania, zawsze znajdzie się twórcze rozwiązanie problemu. 
To dla mnie bardzo inspirujące.



Poznaj technologię3

Etapy powstawania obuwia (cd.):
4. Dobór odpowiednich materiałów
Skóra to najczęściej używany naturalny materiał, ide-
alny do produkcji butów. Skóra przepuszcza powietrze, 
jest miękka, silnie absorpcyjna i dostosowuje się do 
kształtu stopy. Skóra licowa jest najczęściej wybiera-
nym materiałem do produkcji obuwia w „Stopie”, cechą 
charakterystyczną ich obuwia jest także cielista, nie-
barwiona skórzana podszewka, co z przyczyn zdrowot-
nych jest dużym atutem. Do produkcji spodów używa 
się najczęściej skóry, korka styrogumu oraz tworzywa 
poliuretanowego.
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Poznaj technologię3 16

Następnym rzemieślnikiem, do którego trafiłam, był rękawicznik. 
Miałam zrobić rękawice w ramach zajęć z projektowania mody, 
w związku z tym trafiłam do pracowni przy ul. Chmielnej. We-
szłam tam, żeby porozmawiać. Pytałam o wszystko: o to, jakiej 
użyć skóry, czy jestem w stanie sama uszyć rękawice (w tym 
miejscu rękawicznik znacząco zmarszczył brwi), czy jest jakakol-
wiek szansa na współpracę między nami. Pan mówił o sobie jak 
o białym kruku i jak się okazało, rzeczywiście jest jednym z pię-
ciu przedstawicieli tej profesji w Warszawie. To było trochę za-
bawne spotkanie, ponieważ jednocześnie dawał mi do zrozumie-
nia, że to totalnie niedostępna dla mnie dziedzina (Cech Rzemiosł 
Skórzanych jawił mi się wtedy jako tajny krąg wtajemniczonych), 
ale także z czasem coraz bardziej chciał dzielić się swoją wiedzą, 
opowiadał, pokazywał. Później jeszcze wielokrotnie doświadczy-
łam podobnego podejścia rzemieślników, co bynajmniej nie było 
dla mnie zniechęcające. Co prawda, po naszym spotkaniu w bar-
barzyński sposób wykonałam parę rękawic, miało to jednak 
w tym momencie dla mnie bardziej walor performatywny.



Poznaj technologię3

Etapy powstawania obuwia (cd.):
5. Montaż obuwia
Kolejny etap to ćwiekowanie buta, czyli naciąganie 
cholewki na kopyto za pomocą gwoździ i kleju. Między 
kopytem a cholewką znajduje się podpodeszwa, potocz-
nie nazywana brandzlem. Poprzez namaczanie skóry 
i ręczne jej zaciąganie na drewnianym kopycie w per-
fekcyjny sposób dwuwymiarowy dotąd kawałek skóry 
przyjmuje przestrzenną bryłę. Po wyschnięciu przykle-
jana zostaje podeszwa, która następnie jest szlifowana.
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Poznaj technologię3 18

Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy „Stopa”. Za metalowymi drzwiami, pamietającymi jesz-
cze poprzedni ustrój, czeka na nas w sklepie pan Aleksander – miarowy, kierownik punktu 
usługowego. To tu przyjmuje się zamówienia, pobiera miarę oraz ustala wszelkie szczegóły 
dotyczące naszych potrzeb. Stopa specjalizuje się głównie w obuwiu ortopedycznym, dla-
tego nieocenione jest doświadczenie pana Aleksandra. Aby dopasować odpowiednie kopyto, 
a trzeba dodać, że jest ich w zakładzie ponad 15 tysięcy, trzeba nie lada sprytu: znaleźć 
odpowiednie, a następnie spersonalizować je do potrzeb klienta. Po przyjęciu zamówienia, 
zdjęciu miary i dostosowaniu kopyt, zamówienie przechodzi do rąk pana Zdzisława: mode-
larza i cholewkarza. Tu przygotowany zostaje papierowy model cholewki, według której wy-
cięta zostaje wierzchnia część cholewki i podszewka z uwzględnieniem naddatków na szycie 
i zaciągnięcie. Następnie ścienianie brzegów, szycie oraz wklejanie podnoska i zapiętka, 
niekiedy dziurkowanie cholewki. Kolejnym etapem jest montaż cholewki na kopycie – za tę 
część odpowiedzialni są szewcy: pan Krzysztof, pan Marek i najstarszy stażem pan Kazi-
mierz. Poprzez namaczanie skóry i ręczne jej zaciąganie na drewnianym kopycie w perfek-
cyjny sposób dwuwymiarowy dotąd kawałek skóry przyjmuje przestrzenną bryłę stopy. Po 
wyschnięciu do podpodeszwy wklejany jest metalowy usztywniacz, a następnie podeszwa. 
Ostatnim etapem jest obróbka podeszwy, czyszczenie i pastowanie obuwia. Gotowe buty 
wracają do punktu usługowego, gdzie są mierzone i wydawane klientom. Nad całym tym 
procesem czuwa Pani Anna, prezes zarządu i kierownik Spółdzielni.



19Zaangażuj się!4

Kiedy poznasz rzemieślnika, jego warsztat i technolo-
gię, w jakiej operuje, łatwiej będzie Ci wrócić do sa-
mego procesu projektowania. Świadomość technolo-
gicznych miejsc krytycznych w obuwiu uwrażliwi twoje 
decyzje projektowe, a znajomość materiału i jego 
możliwości pozwoli Ci na twórcze jego zastosowanie. 
Ten proces wymaga od Ciebie zaangażowania, ale  
w zamian za nie możesz dostać nienamacalne dzie-
dzictwo, które wciąż inspiruje.



20Zaangażuj się!4

Nie przejmuj się, kiedy usłyszysz, że czegoś nie da 
się zrobić. Z doświadczenia ze współpracy z rze-
mieślnikami już wiem, że to stwierdzenie jeszcze ni-
czego nie przekreśla. Bądź cierpliwy i konsultuj swój 
projekt na każdym jego etapie. Prototypuj każdy de-
tal i pomysł. Rzemieślnicy, których poznałam, mają 
bardzo wysoki etos pracy, z odpowiedzialnością 
podchodzą do każdego powierzonego im zadania, 
stąd może wynikać ich obawa co do naszych pomy-
słów.



21Zaangażuj się!4

Moja współpraca z rzemieślnikami była bardzo 
owocna, co dało mi impuls do dalszych poszukiwań. 
Ta przygoda wciąż trwa.



Autorka jest absolwentką Projektowa-
nia Ubioru na ASP w Warszawie oraz 
Rzeźby i Intermediów na ASP w Gdań-
sku. Ukończyła także kurs projektowa-
nia i konstrukcji obuwia. Od przeszło 
trzech lat współpracuje z pracowniami 
rzemieślniczymi w Warszawie.


