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Wprowadzenie
Katarzyna Chudyńska-Szuchnik

W ciągu ostatnich 40 lat w Warszawie nastąpił
zanik warsztatów rzemieślniczych. W 1980 roku
w Warszawie działało około 60 tysięcy rzemieślników,1; obecnie Mazowiecka Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczosci zrzesza ok. 4 tysiące2 (trzeba
odnotować, że Izba zrzesza także przedstawicieli
zawodów, które nie są tradycyjnym rzemiosłem,
ale małą przedsiębiorczością jak kosmetyczki,
hydraulicy, mechanicy samochodowi3). Liczba
warsztatów zarejestrowanych w samorządowej
organizacji rzemiosła wykazała więc spadek
o 15-krotność. Z kolei na podstawie badań własnych stwierdziłam, że liczba warsztatów w Warszawie zmniejszyła się do 5-10% w poszczególnych
branżach w porównaniu do stanu z lat 80. XX wi
eku4. Są rzemiosła, w których istnieją pojedyncze
warsztaty w skali miasta lub województwa, np.
pracownia sztukatorska, czy gorseciarska. Wiele zawodów zaniknęło, np. bednarze, gręplarze.

Poza zmianami gospodarczymi związanymi
z globalizacją gospodarki wpłynęły na to zmiany
w potrzebach odbiorców oraz nowe technologie.
Ta malejąca grupa wytwórców powinna być
postrzegana szerzej niż pozostali uczestnicy gospodarki. Do ekonomicznego aspektu ich działalności należy dodać czynnik społeczny oraz
kulturowy, a samych tradycyjnych rzemieślników uznać za przedstawicieli dziedzictwa kulturowego. Warto przypomnieć tu, że od 2003 roku
według Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
praktyczne umiejętności w tym te związane z rękodziełem i rzemieślnictwem są uważane za niematerialne dziedzictwo kulturowe. Dla tematu
poniższego raportu istotne jest, że współcześni
badacze postrzegają tego rodzaju dziedzictwo
jako proces, który może być przetwarzany przez
współczesnych wytwórców i odbiorców5.
Wobec badanej grupy przyjęłam określenie
firmy zabytkowe. Sformułowanie to zaczerp-

1 Z dziejów rzemiosła warszawskiego, red. Barbara Grochulska, Witold Pruss, Warszawa 1983
2 Wypowiedź Jerzego Omiotka, Prezesa Cechu Rzemiosł Skórzanych na Międzypokoleniowym spotkaniu rzemieślników,
Muzeum Warszawskiej Pragi, 2016
3 Jw.
4 Zręczni. Historie z warszawskich pracowni i warsztatów,
Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, Warszawa 2019 str. 70-71
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nęłam od dziennikarki i historyczki sztuki
Magdaleny Stopy, która za najważniejsze cechy

5

Banaszkiewicz M., Turystyka w miejscach kłopotliwego
dziedzictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2018
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takich warsztatów uznała pokoleniowość, „zapo-

emerytalnym, a tylko co czwarty czynny rze-

mniane technologie” i „dokumenty pamiętające

mieślnik senior ma kontynuatora. Coraz rza-

XIX wiek” .

dziej udaje się przekazywać warsztat w ramach

6

Zasób firm zabytków mieści się w koncepcji

sukcesji rodzinnej, dlatego szansą na ocalenie

kapitału kulturowego. To metafora zaczerpnięta

rzemiosła staje się dziedziczenie środowiskowe.

z ekonomii, oznacza kompetencje w danej dzie-

Można je rozumieć jako przekazywanie wiedzy,

dzinie.7 U rzemieślnika kompetencjami tymi są

a w następstwie swojego warsztatu bez udziału

specjalistyczna wiedza, wyuczone i udoskona-

rodziny oraz z pominięciem systemu kształcenia

lane umiejętności, autorskie metody i przepisy

zawodowego. Dzieje się to np. w ramach kursów

na wykonawstwo. Towarzyszy im etos rzemieśl-

czy indywidualnej praktyki. Kontynuatorami

niczy rozumiany jako zbiór wartości w zna-

stają się osoby „z zewnątrz” lub dotychczasowi

czeniu podmiotowym , a więc jako idee, które

pracownicy.

8

określają, co uchodzi za ważne, dają ludziom

Ostatnie lata pokazują, że podtrzymanie tego

poczucie sensu i wskazują jak zachowywać się

rodzaju dziedzictwa dokona się dzięki osobom

w interakcjach ze światem społecznym. W przy-

z tzw. nowej fali rzemiosła. Nowi rzemieślnicy

padku rzemieślników określanych mianem firm

stanowią 14% aktywnych zawodowo właścicieli

zabytków za takie wartości uznaję przywiązanie

warsztatów10. To osoby, które zwykle zdobyły

do tradycyjnych metod wytwarzania i wielolet-

inne wykształcenie, ale postanowiły spróbować

niego doświadczenia, korzystanie z trwałych,

swoich sił w ręcznym wytwarzaniu i traktują je

naturalnych materiałów, solidność, profesjo-

jako sposób na własny biznes. Bliższa analiza po-

nalizm. Dlatego właśnie te kryteria są szersze

kazuje, że są to osoby, które zdobyły wykształce-

niż jedynie czas funkcjonowania firmy i np. jej

nie w branżach kreatywnych (architekci, graficy,

przedwojenny rodowód. Warto dodać, że firmy

projektanci); osoby, które doznały wypalenia

założone w latach 1880-1981 stanowią jedynie 6%

zawodowego w korporacji bądź pracy biurowej.

firm rzemieślniczych funkcjonujących w sekto-

Kolejną grupę do rzemiosła przywiódł styl życia

rze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce9.

lub pasja, to np. rekonstruktorzy, którzy z czasem

Z moich dotychczasowych badań wynika, że

stają się profesjonalnymi tkaczami, nożownika-

ponad połowa (55%) rzemieślników jest w wieku

mi, kaletnikami.
W tym kontekście warto więc sprawdzić na-

6

Warszawscy Rzemieślnicy, Magdalena Stopa, Warszawa
2008
7 Pojęcie sformułował Pierre Bourdieu http://ozkultura.pl/
wpisy/189
8 wg definicji Anthony’ego Giddensa (2001, 2004)
http://ozkultura.pl/wpisy/1171
9 Badanie Przedsiębiorcy 2011 za Rzemieślnicy i biznesmeni,
red. J. Gardawski, Warszawa 2013
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stawienie rzemieślników z firm zabytkowych do
przyszłości ich warsztatu; czy są otwarci na przeszkolenie kontynuatorów i przekazanie warsztatu następcom; a jeśli nie są w stanie przekazać
10 Prawobrzeżne rzemiosło raport z badań.
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wiedzy w drodze transmisji międzypokolenio-

zdrowia podejmuje decyzję o zakończeniu dzia-

wej, co stanie się z materialną spuścizną – ma-

łalności. Ich wyroby, technologie, autorskie

szynami, wzornikami i narzędziami.

patenty i metody, wzornictwo, smaki, receptury – wypracowane przez lata mogą więc odejść
w zapomnienie. Badanie miało na celu rozpozna-

Cel badań

nie grupy rzemieślników z kilkudziesięcioletnim

Rozpoznanie możliwości zastosowania rozwią-

doświadczeniem, którzy nie mają następców, by

zań w celu transmisji rzemiosła oraz nastawie-

zbadać możliwość połączenia ich z osobami chęt-

nia rzemieślników wobec tych narzędzi. Są to:

nymi. Jak sugerują specjaliści od rynku pracy

1) staże w zakładach rzemieślniczych,

w przyszłości mogłaby to być baza/platforma

2) odsprzedaż/przekazanie warsztatów, 		

ogłoszeniowa łącząca odchodzących mistrzów

które mogą ulec zamknięciu

z tymi, którzy mają pomysł na reinterpreta-
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cję danego rzemiosła i przekucie jej w sukces
Ad. 1 Staże to narzędzie dostępne w ofercie

zawodowy.

Urzędu Pracy, gdzie np. po trzech miesiącach

Przy okazji zbadania potencjału tych dwóch

opłaconych przez UP, kolejne trzy miesiące pra-

narzędzi możliwa stała się aktualizacja diagno-

cy stażysty koszty pokrywa przedsiębiorca. Na

zy sytuacji firm zabytkowych i tradycyjnych pra-

tym etapie, badanie miało na celu sprawdzenie

cowni rzemieślniczych w zakresie ich najbliższej

otwartości na przyjęcie stażystów w warsztatach

przyszłości.

firm zabytkowych, a nie wchodziło w szczegóły
umowy stażowej. Takie analizy można przeprowadzić z grupą rzemieślników, którzy zostali

Miejsce i sposób realizacji badań

rozpoznani jako przedsiębiorcy już korzystają-

Badanie ilościowe miało charakter ankiety i zo-

cy z tych narzędzi oraz rzemieślnikami, którzy są

stało zrealizowane w Warszawie na terenie:

nimi zainteresowani. Nie mniej niektórzy badani

Pragi Północ, Pragi Południe, Śródmieścia, Mo-

przekazali komentarze na ten temat.

kotowa oraz Ochoty. Są to dzielnice, w których
działa najwięcej firm rzemieślniczych12. Część

Ad. 2 Drugie rozwiązanie ma pomóc w utrzyma-

ankiet zostało przeprowadzonych osobiście,

niu rzemiosła na rynku. Wielu rzemieślników

część w trakcie rozmowy telefonicznej. Łącznie

z racji wieku, sytuacji ekonomicznej lub stanu

przebadaliśmy 22 osoby.
Badanie zostało przeprowadzone pomiędzy
9 listopada a 15 grudnia 2020 roku. Za koncepcję

11 Rozwiązania zostały zasugerowane przez Grzegorza Wolffa,
Zastępcę Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz
Piotra Kłosowskiego, pośrednika pracy z Urzędu Pracy m.st.
Warszawy.
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12 Patrz interaktywna mapa rzemieślników warszawskich:
http://www.rzemieslnicy.waw.pl/
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i opracowanie wyników odpowiada Katarzyna
Chudyńska – Szuchnik. Za przeprowadzenie ankiet Maciej Malinowski.
W trakcie pracy nad koncepcją badań wykorzystane zostały wnioski z konsultacji z dr hab.
Prof. UAM Anną Weroniką Brzezińską, które
obejmowały m.in. konfrontację dotychczasowych badań własnych z koncepcją dziedzictwa
kulturowego oraz kapitału kulturowego.
Konsultacje oraz badanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do
2022 roku.
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Charakterystyka
badanej grupy
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Praga Północ

6
6
1
Ochota

6

Praga Południe

Śródmieście

3
Mokotów

Badani rzemieślnicy prowadzą swoje warsztaty
w tzw. „starych”, śródmiejskich dzielnicach, było
to po 6 osób z Pragi Północ, Pragi, Południe oraz
Śródmieścia, 3 badanych ma warsztaty na Mokotowie, a jedna osoba na Ochocie. Aż trzech ankietowanych pracuje na ul. Śniadeckich, ale tradycyjnych wytwórców jest tam więcej (łącznie co
najmniej sześć warsztatów, jest to więc naturalne
zagłębie rzemieślnicze, być może o charakterze
centrum lokalnego). Takie działalności dobrze
pasują do wielkomiejskiego charakteru tej ulicy.
Co trzecia badana osoba to kobieta – rzemieślniczka. Do badania zaproszone zostały
osoby, które współpracowały już z Muzeum Pragi przy programie wydarzeń rzemieślniczych
w przeszłości – stanowiły dwie trzecie, pozostali
nie mieli wcześniej z nami kontaktu.
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Staż pracy badanych

Branże badanych rzemieślników

25 lat
stażu
13,6%
>50 lat
stażu
45%

>40 lat
stażu
18,2%
30-40 lat
stażu
22,7%

AAAA

szewstwo

AAAA

krawiectwo męskie miarowe

AAA

kaletnictwo /rymarstwo

AAA

kuśnierstwo

A

czapnictwo

A

stolarstwo

A

szczotkarstwo

A

grawerstwo

A

introligatorstwo

A

renowacja mebli

A

wytwarzanie abażurów

A

rękawicznictwo

Co najmniej 50 lat stażu pracy we własnym warsz-

Połowa badanych warsztatów wytwarza produk-

tacie ma aż 45% badanych, 22,7% to osoby pracują-

ty na zamówienie lub gotowe w małych seriach,

ce w rzemiośle 30-40 lat, 18,2% to rzemieślnicy od

a połowa zajmuje się głownie naprawami, reno-

40 lat w zawodzie. 13,6% to rzemieślnicy z 25-let-

wacją lub przeróbkami.

nim doświadczeniem.
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Staże w zakładach
rzemieślniczych
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Duże zainteresowanie praktyką
u rzemieślnika

związany z nadzieją na sukcesję rodzinną – badani twierdzili, ze wolą zatrudnić syna lub córkę

Ponad połowa badanych (54,5%) stwierdziło,

(3 odpowiedzi). Jeden z rzemieślników wymienił

że przychodzą do nich osoby szukające możli-

dodatkowo sytuację pandemiczną jako powód

wości poznania zawodu, praktyki lub pracy

odmowy.

w ich warsztacie. Branże warsztatów, do któ-

Wśród części badanych rzemieślników można

rych kierowane są takie pytania to: krawiectwo

zauważyć dystans wobec 30-40 letnich chętnych,

miarowe, szewstwo, rękawicznictwo, czapnic-

którzy chcą się przebranżowić i wejść do zawodu

two, kaletnictwo, stolarstwo, renowacja mebli,

rzemieślniczego. Badani najczęściej mówili, że

introligatorstwo.

przeszkodą jest brak doświadczenia. Pojawiały
się również odpowiedzi preferujące zatrudnie-

Nastawienie do przyjęcia stażysty

nie emerytów ze względu na posiadane przez
nich umiejętności. Rzemieślnicy wyrażali też

Sami badani dużo rzadziej odczuwają taką po-

opinie, że osoby, które się do nich zgłaszają mają

trzebę, aż 59% nie brało pod uwagę przyjęcia chęt-

błędne wyobrażenie o zawodzie w związku z tym

nej osoby do współpracy czy przeszkolenia. Naj-

„nie nadają się”. Według jednego z badanych jego

częściej wymieniano trzy powody odprawiania

zawód jest ciężki, żmudny i wymaga cierpliwo-

chętnych. Pierwszy to spadek dochodów i kur-

ści, której brakuje dziś młodym. Przyczyną nie-

cząca się liczba klientów (5 odpowiedzi), drugi,

chęci jest też to, że „młodzi chcą wysokie pensje”.

fakt że w warsztacie jest już zatrudnionych wy-

Przekonania te mogą wynikać z osobistych do-

starczająco dużo pracowników (5 odpowiedzi),

świadczeń, ale również odzwierciedlać pewien

a trzeci z kolei powód to brak warunków (5 od-

stereotyp często powtarzany przez rzemieślni-

powiedzi), przy czym nie chodziło jedynie o cia-

ków starszej daty. Preferują oni przyjmowanie

snotę w warsztacie, ale również o brak upraw-

na trzyletnie praktyki młodocianych (nastolat-

nień pedagogicznych czy brak cierpliwości.

ków w trakcie nauki w szkole zawodowej). Jest

Czwarty powód odmawiania nauki zawodu był

to więc uznanie wyższości systemu kształcenia
od ucznia przez czeladnika do mistrza, niestety
system ten praktycznie zanikł.
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Szkolenia w warsztacie

Korzystanie z istniejących rozwiązań

Ciekawe dane przynosi analiza niedużej grupy

Badani z grupy otwartej na przyjęcie pra-

badanych, którzy nie tylko rozważali przyjęcie

cownika lub organizowanie nauki w warsz-

kogoś, ale nawet mają za sobą takie doświadcze-

tacie (bądź ich uczniowie) korzystali z róż-

nie lub obecnie szkolą w swoim warsztacie. Otóż

nego rodzaju wsparcia instytucjonalnego,

22% badanych zatrudniło młodych pracowników/

najczęściej z Urzędu Pracy (4 badanych).

stażystów/praktykantów lub po prostu pomogło

W pojedynczym przypadku było to wspar-

się przeszkolić.

cie pracownika z niepełnosprawnością,
a także narzędzie opisane jako „grant UE
na zmianę zawodu”. Z kilku rozmów wynika, że kwoty wsparcia na zatrudnienie lub
kształcenie stażystów są za małe.

Studium przypadku:
W zakładzie produkcji wyrobów ze skóry dwie osoby przeszkolone we własnym zakresie
przez właściciela pracują „pomocniczo”.
W warsztacie stolarskim trwają praktyki dla dwójki uczniów ze szkoły zawodowej, dodatkowo jedna 15 letnia dziewczyna bierze w nich udział. Rzemieślnik ten zauważa, że coraz więcej
młodych dziewczyn chce praktykować w stolarstwie. Podsumowuje, że w ciągu ostatnich 8
lat „przewinęło się” w jego warsztacie 8 praktykantów, z czego dwie osoby otworzyły własne
pracownie stolarskie, w tym jedną w Londynie.
W zakładzie renowacji mebli jeśli zgłasza się osoba „ciekawa” z doświadczeniem, która np. coś
już robi na własną rękę jest umawiana na okres próbny.
Właściciel zakładu szewskiego opowiada, że były u niego osoby „z chwilowym zapałem,
w wieku 20–30 lat, szukały tymczasowego zajęcia”. Brał na próbę, chętny siadał i praktykował. „Te osoby raczej rezygnowały po krótkim czasie. Ale była jedna Pani, która już coś wiedziała i pomagała, pół roku to trwało. Potem przez dwa lata prowadziła własny zakład naprawy obuwia.”
W pracowni czapniczej do 2018 roku zatrudniony był chłopak, który szył różne rzeczy
(np. spódnice), miał talent. W pewnym momencie zaczął być konkurencją, prowadząc bez
informowania właścicielki własną działalność – wtedy zakończyła się współpraca.

Transmisja rzemiosła – możliwości i przeszkody
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Studium przypadku:
W zakładzie szewskim zajmującym się nie tylko naprawami ale również wyrobem butów na
zamówienie jest obecnie dwóch uczniów praktykantów (rocznikowo są z 1995 i 1999 roku).
Mówi właściciel: „Są spod Torunia i gdzieś już uczyli się fachu, ale nie w szkole zawodowej.
Jeden szył u cholewkarza, drugi naprawiał buty. W Urzędzie Pracy zgłosili chęć pracy u mnie,
ja wyraziłem zgodę i pracowali przez trzy miesiące na stażu opłacanym przez UP. Potem miałem ich na pół etatu, a w międzyczasie odeszło dwóch starszych pracowników, więc zatrudniłem każdego z nich na cały etat. Chłopaki akurat wzięli się do roboty aż miło patrzeć. Jeden
jako cholewkarz, drugi jako szewc, radzą sobie z trudnymi robotami, więc szczęście, że ich
mam”. Rzemieślnik dodaje, że w utrzymaniu ich na etacie pomogło mu dofinansowania części
kosztów wynagrodzenia pracowników otrzymane w związku z pandemią.
O krótkotrwałej współpracy z osobą nie zainteresowaną zawodem opowiada właścicielka
zakładu czapniczego. Była to kobieta „koło 50 tki”, zatrudniona przez Urząd Pracy. W jej ocenie szukała zajęcia, aby przetrwać zimę, trafiła akurat do robienia czapek. Wiosną zwolniła
się Jakiś czas później rzemieślniczka spotkała ją w piekarni, gdzie znalazła nowe zatrudnienie
jako sprzedawczyni.

Otwartość na szkolenie młodych

na zorganizowanym kursie, by podzielić się swo-

Przy okazji tego pytania padały również komen-

imi umiejętnościami. Inny z badanych, który nie

tarze i deklaracje warte odnotowania. Rzemieśl-

ma możliwości przyjęcia uczniów, ale rozumie

niczka prowadząca warsztat kuśnierski (ponad

taką potrzebę mówi, że odsyła chętnych do kole-

50 lat doświadczenia) napisała w ankiecie, że

gi, który prowadzi kursy. Deklaracje te potwier-

zaprasza do siebie osoby zainteresowane zawo-

dzają tendencję zaobserwowaną w poprzednich

dem „Zaplanowałam pracować jeszcze 4-5 lat,

badaniach, a mianowicie, że jest nieliczna, ale

chętnie nauczę, pomogę szyć, przerabiać futra,

bardzo wartościowa grupa rzemieślników, któ-

kurtki, kamizele, czapki, kołnierze i inne. Bez-

rzy są chętni nauczyć rzemiosła. W analizie

płatnie.” Mistrz prowadzący warsztat krawiec-

z 2016 roku taką chęć wykazało 15% badanych

twa miarowego deklaruje, że może uczyć szycia

rzemieślników.13

13 Prawobrzeżne rzemiosło raport z badań.
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Przepaść pokoleniowa

Zainteresowanie wsparciem

Zapytaliśmy również rzemieślników czy znają

Niechęć do współpracy z młodymi osobami nie

osoby, które mogłyby odbyć u nich staż. Twierdząco odpowiedziała tylko jedna. Ponad 90% badanych rzemieślników nie zna takich osób, co
może wskazywać na rozmiar przepaści pokolweniowej w zawodach rzemieślniczych. Właściciel
firmy rzemieślniczej z przedwojennym rodowodem dodał, że jest w stanie prowadzić nauczanie
bez wsparcia, ma do tego warunki ekonomiczne
i lokalowe, tylko nie ma kogo szkolić.

jest jednak bardzo mocno ugruntowana. Jeśli pojawią się ułatwienia – wsparcie związane z przyjęciem stażysty, co drugi badany wyraża zainteresowanie taką opcją. Z odpowiedzi wynika, że
wsparcie powinno mieć charakter finansowy
(5 odpowiedzi) lub polegać na wskazaniu odpowiedniej osoby chętnej do rzemieślniczej pracy (2 odpowiedzi). Pojedyncze osoby wymieniają
wsparcie lokalowe oraz wsparcie w zakupie narzędzi lub maszyn, które w ich branży są bardzo
wysokie (chodzi o stolarstwo).

Studium przypadku:
„Mieliśmy kiedyś kogoś w ramach jednego z programów – chyba z UP; jest więcej biurokracji do realizacji, dokumentów do wypełnienia niż zysków z takiego zatrudnienia. Ale
jeżeli mówimy o zachęcie dla pracodawcy, w postaci benefitów finansowych, to oczywiście tak, o ile to byłyby kwoty odpowiednie, adekwatne do działania, i nie musielibyśmy
wypełniać wszystkiego do końca.” Mówiąc o kwotach adekwatnych, rzemieślnik ma na
myśli kwoty umożliwiające wypłacanie wynagrodzenia, zatrudnienie takiej osoby w dłuższej perspektywie po odbyciu praktyki.
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Przyszłość
warsztatu
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Możliwość likwidacji
Brak następcy grozi likwidacją mojego zakładu

Studium przypadku:

– tak stwierdziło 45% badanych, z czego jeden za-

Ciekawa jest informacja od jednego
z rzemieślników, który jest po 80-tce
i w 2020 roku podjął decyzję o zawieszeniu działalności. Opisał on
sytuację z roku 2019, kiedy to jego
znajomy, uczeń z czasów pracy
w spółdzielni zgłosił się jako chętny
do przejęcia zakładu. Znajomy ów
nie pracował w zawodzie, ale jako
ochroniarz. Do przejęcia jednak nie
doszło ze względu na brak możliwości przejęcia lokalu. Lokal należał do
Miasta, a nie do rzemieślnika zatem
następca musiałby stawać do konkursu i zakładać nową firmę.

kład jest w fazie likwidacji, a dwa kolejne miały
być zamknięte z końcem grudnia 2020. Kolejne
31% rzemieślników odpowiedziało „trudno powiedzieć”. 18% badanych liczy na sukcesję rodzinną, a 9%. na przejęcie warsztatu przez obecnego
pracownika. Połowa badanych zdecydowanie
nie widzi następców wśród swoich klientów czy
kontrahentów.

Przyszłość warsztatu

trudno powiedzieć
31%

brak
następców
45%

sukcesja
rodzinna
18%

przejęcie
przez
pracownika
9%
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Pomaganie następcy

Cena za warsztat

Zapytaliśmy więc, co może stać się z warsztatem,

Z możliwością odsprzedaży warsztatu wiąże się

gdy rzemieślnik nie będzie mógł dalej praco-

cena, dlatego ostatnie pytanie dotyczyło oszaco-

wać. Zasugerowaliśmy możliwość odsprzedaży

wania wartości materialnej. Zdecydowana więk-

warsztatu kontynuatorowi z opcją bycia do po-

szość badanych (82%) nie udzieliła nam odpowie-

mocy w ograniczonym zakresie. Rzemieślnicy

dzi na to pytanie, część tłumacząc, że jest to dla

najchętniej wybierali tę odpowiedź – zaznaczy-

nich trudne. Wśród tych odpowiedzi pojawiało

ło ją aż 54% badanych. 18% badanych woli zlikwi-

się przekonanie o małej wartości warsztatu „ale,

dować warsztat we własnym zakresie i nikomu

co ja mogę sprzedać”, „ktoś może powiedzieć, że

go nie przekazywać. Pozostali liczą na sukcesję

to nic nie warte”, „to nie są cenne rzeczy” – stwier-

rodzinną lub nie są jeszcze tak zaawansowani

dzenia takie wygłosiło 13% wszystkich badanych.

wiekowo by mieć wyrobione zdanie w tej kwestii.

Przekonanie o małej wartości pracowni często

Badając potencjał stworzenia platformy ogło-

towarzyszyła uwaga, że lokal jest wynajmowa-

szeniowej łączącej odchodzących mistrzów lub

ny. Pytanie o wartość firmy jako marki, specjali-

będących szansą na rozwój firm zabytkowych

stycznej wiedzy, którą posiadają, wydawało się

dzięki kontakcie z kontynuatorami/ inwestora-

niektórym badanym abstrakcyjne.

mi/ zadaliśmy pytanie o chęć kontaktu z takim
następcą. Pozytywnie odpowiedziało 45%.

Wyposażenie warsztatu

Dwóch rzemieślników podało konkretne kwoty; likwidowany właśnie warsztat krawiecki
został wyceniony na 50 tys. zł, a warsztat kaletniczy na 20 tys. zł. Inny z badanych, również kra-

Los maszyn i narzędzi z warsztatów również nie

wiec wycenił swoją pracownię „na tyle, co małe

specjalnie zajmuje badanych. Większość z nich

mieszkanie”, ale jest on również właścicielem lo-

nie myśli o tym, co się z nimi stanie – 45% bada-

kalu w pawilonie przy jednej z ruchliwych ulic

nych nie chciało lub nie umiało odpowiedzieć na

Warszawy. Jedna z rozmówczyń uznała wartość

to pytanie. Wśród udzielanych odpowiedzi naj-

warsztatu na łączną sumę wartości kilku maszyn

częściej padała ta o sprzedaży (5) a w następnej

i zgromadzonych materiałów.

kolejności pojawiała się odpowiedź o oddaniu do
muzeum (4). Trzy odpowiedzi wymieniały chęć
oddania rodzinie i również trzy zabrania sprzętu
do domu. Dwie osoby stwierdziły, że wyrzucą na
złom. Jedna odpowiedź brzmiała „porozdaję”.
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Podsumowanie
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Zawody rzemieślnicze cieszą się zainteresowa-

Rzemieślnicy sami zwykle nie przywiązują wagi,

niem pewnej grupy osób tzw. młodych dorosłych,

by je chronić i zabezpieczyć, a czasem nawet nie

po 30stce, które chcą się przebranżowić. Ich po-

widzą wartości w narzędziach swojej codziennej

tencjał jest cenny, bo pozwala uniknąć przypad-

pracy. Dlatego i w tej kwestii warto wprowadzić

kowości jaką niesie system edukacji zawodowej

dedykowane rozwiązania, być może również

lub zatrudniania bezrobotnych „na chwilę”.

w postaci platformy ogłoszeniowej.

Adepci rzemiosła często chcieliby podjąć
praktykę lub pracę, ale nie mają naturalnej drogi

Rekomendacje od badanych

kontaktu z tradycyjnymi rzemieślnikami. Próby

Na koniec warto zacytować wypowiedzi, które

rozmowy często kończą się nieporozumieniem
wynikającym z przepaści pokoleniowej w rzemiośle. Można przyjąć, że pokolenie dziadków
rozmawia z wnukami. I chociaż większość rzemieślników w pierwszym kontakcie nie przejawia wielkiego entuzjazmu dla przekazywania
rzemieślniczej wiedzy na własną rękę, to jeśli
pojawiłyby się strukturalne rozwiązania w postaci wsparcia, co drugi z badanych może wejść
w rolę nauczyciela. Ten wynik badania jest ważnym komunikatem dla wdrażania rozwiązań
w celu utrzymania rzemiosła w mieście.
Alarmuje brak następców, gdyż z tej przyczyny prawie połowa tradycyjnych warsztatów
z historycznym rodowodem może zniknąć.
Nadzieję daje wniosek, że większość badanych
chętnie przeciwdziałałaby temu odsprzedając
warsztat i będąc „do pomocy” nowemu właścicielowi. Wykazane w badaniu pozytywne podejście
rzemieślników do tego rozwiązania pokazuje zasadność stworzenia dedykowanego rozwiązania
np. platformy ogłoszeniowej łączącej właścicieli
warsztatów z następcami/ inwestorami.
Niepokoi to, co staje się z zawartością warsztatów, a więc z maszynami, narzędziami, wykrojami.

Transmisja rzemiosła – możliwości i przeszkody

można uznać za dodatkowe rekomendacje od badanych. Pierwsza wskazuje na obszar ważny dla
rozwoju firmy. To potrzeba wsparcia w obsłudze
internetowej oraz zarządzaniu logistyką – rzemieślniczka szuka kursu dla przedsiębiorców
w tym zakresie, chciałaby się doszkolić.
Właścicielka pracowni uważa, że barierą
rozwoju są dla niej technologie komputerowe
potrzebne do prowadzenia przedsiębiorstwa.
Dobrze radzi sobie z podstawowymi narzędziami komunikacji społecznościowej – Messenger,
whats’ app. Chciałaby dowiedzieć się, jak dodawać treści na stronie internetowej/ blogu czy
jak korzystać z programu Excel. Zgłasza też, że
przydałby się jej ktoś, kto będzie umiał prowadzić firmę w sensie logistycznym – zarządzać, koordynować kwestie logistyczne – wtedy łatwiej
byłoby łatwiej się rozwijać.
Natomiast właściciel rzemieślniczej firmy za
konieczne działanie uważa wdrożenie programów skierowanych do ludzi młodych w celu rozbudzenie świadomości, że można kształcić się
w takim zawodzie, pobudzenia zainteresowania
i „upodobania” do takich zajęć.
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O AUTORACH

Katarzyna Chudyńska-Szuchnik

Maciej Malinowski

Dziennikarka, przewodniczka miejska, adiunkt w Mu-

Współtwórca i koordynator projektu Kamionek Milowy,

zeum Warszawskiej Pragi. Od 2015 roku promuje i wspiera

wspierającego kompetencje przedsiębiorcze rzemieśl-

lokalną wytwórczość. Autorka książki „Zręczni. Historie

ników. W jego ramach zrealizował badanie, dotyczące

z warszawskich pracowni i warsztatów”. Kuratorka wy-

sytuacji ekonomiczno- społecznej 30 pracowni rzemieśl-

darzeń „Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy”,

niczych z obszaru Kamionka i Grochowa. Od marca 2017

programu edukacyjnego „Projektowanie z rzemiosłem”

do listopada 2018 koordynował „Szkolenia warsztatowe

– wspólnie z dr Pawłem Jasiewiczem z Wydziału Wzor-

z rzemieślnikami” w Muzeum Warszawskiej Pragi. Jest

nictwa ASP w Warszawie. Pomysłodawczyni „Szkoleń

współautorem modelu-poradnika, zawierającego dobre

warsztatowych z rzemieślnikami” w ramach Modelowej

praktyki w zakresie organizacji szkoleń prowadzonych

Rewitalizacji Miast. Kuratorka wystaw „Praga na wzór.

przez rzemieślników, napisanego na podstawie doświad-

Projektowanie z rzemiosłem”. Od 2019 roku koordynuje

czeń organizatorów szkoleń. Współtwórca i sekretarz

Pra Rzemkę – Pracownię Rzemieślniczą w Muzeum Pragi,

Zespołu ds. zachowania dziedzictwa i rozwoju rzemiosła,

wyposażoną w tradycyjne, ocalone od zapomnienia narzę-

działającego przy Urzędzie Dzielnicy Praga- Południe m.st.

dzia i maszyny, w celu międzypokoleniowego przekazy-

Warszawy w latach 2016- 2018.

wania rzemiosła oraz rozwoju nowych kierunków. Prowadzi kanał filmowy z dokumentacją projektów i pracowni
rzemieślniczych:

https://vimeo.com/wykonanenaprawymbrzegu
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