
Skoczów jest jednym z najstarszych miast 

południowej Polski i od najdawniejszych czasów słynął    

z rzemiosła. O jego bogatej historii świadczą zabytkowe 

wyroby zgromadzone w tutejszym muzeum. Rzemieślnicy 

chętnie osiadali w Skoczowie, gdyż wiódł tędy wyjątkowo 

ważny szlak handlowy i komunikacyjny z Krakowa do 

Cieszyna i dalej na Morawy. Dzięki handlowej funkcji 

miasta rzemieślnicy znajdowali łatwy zbyt na swoje 

towary. Każda grupa rzemieślnicza posiadała tradycje 

zawodowe, które przekazywane były z pokolenia na 

pokolenie. Dokonywało się to w rodzinie i społeczności 

lokalnej. A parano się różnymi zajęciami. Występowały tu takie zawody jak: farbiarz, 

garncarz, powroźnik, rymarz, stolarz, ślusarz, kuśnierz, krawiec, czy kowal. Pierwszymi zaś 

rzemieślnikami w Skoczowie byli piekarze, rzeźnicy, szewcy, tkacze i sukiennicy. 

 

Pierwsza wzmianka o cechu piekarzy pochodzi z 1481 roku, statut z 1583 roku. 

Wyroby piekarskie pozostawały pod ścisłą kontrolą specjalnych komisji, które nadzorowały 

ilość i rodzaj wypieku. Do cechu piekarskiego należeli również piernikarze, którzy 

zajmowali się wyrobem pierników i ciastek. Nie zawsze były one jednak powszechnie 

dostępne, ze względu na cukier, który był towarem rzadkim i drogim. Substancją, która 

pozwalała uzyskać słodki smak był miód. Cechy piernikarzy dbały o jego jakość, zakazując 

nabywania go od przypadkowych handlarzy. Aby zapobiec jego fałszowaniu, kupowano go  

w plastrach bezpośrednio w pasiekach. Najpopularniejszym wypiekiem z jego dodatkiem był 

chleb na miodzie, zwany miodownikiem. Same pierniki miały, w zależności od formy, różne 

wielkości i kształty: koni, dam, rycerzy, niemowląt w beciku, serc z motywami roślinnymi. 

Formy do nich początkowo były rzeźbione w drewnie, w późniejszych wiekach zastąpiły je 

metalowe wykrojniki. Były popularną pamiątką z jarmarku, równie często bywały prezentem 

dla rodziców z okazji narodzin dziecka. W 1929 roku w Skoczowie funkcjonowały                 

4 piekarnie: Józefa Boraka, Adolfa Kamińskiego, Józefa Pillicha i Karola Stańka. Piekarnia 

Józefa Pillicha mieściła się na rogu ulicy Bielskiej i Poprzecznej. Był tam też magazyn,         

w którym przechowywano mąkę. Mistrz piekarski i członek Rady Miejskiej Józef Pillich 

prowadził firmę przez pół wieku, aż do wybuchu II wojny światowej. Po wojnie przekazał ją 

Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skoczowie. Dzisiaj już nie istnieje. Na Małym 

Rynku prowadził swoją piekarnię Adolf Kamiński w latach 30-tych XX wieku. Najbardziej 



znaną piekarnią w Skoczowie, która istnieje do dziś, jest piekarnia na ulicy Ustrońskiej. 

Została uruchomiona w 1947 roku, a prowadził ją mistrz piekarski Józef Meissner. Ten nestor 

skoczowskiego piekarnictwa i cukiernictwa naukę zawodu, kontynuując tradycje piekarskie 

ojca, rozpoczął w wieku 15 lat, w 1927 roku. Uczył się najpierw w Bielsku, po roku został 

przeniesiony do Skoczowa, gdzie kontynuował naukę w szkole, natomiast wiedzę praktyczną 

zdobywał na Małym Rynku w zakładzie mistrza Adolfa Kamińskiego. Dyplom mistrzowski 

uzyskał w 1936 roku. Najpierw prowadził własny zakład koło Bielska, w czasie wojny był 

piekarzem wojskowym, dwa lata pracował w piekarniach wiedeńskich. W 1947 roku wrócił 

do Skoczowa i uruchomił zakład piekarski na ulicy Ustrońskiej. Na emeryturę przeszedł        

w wieku 84 lat, w 1996 roku. Piekarnia słynęła z wypieków chleba, bułek i ciastek, jednak 

największym wzięciem cieszył się razowiec żytni. Do dzisiaj piekarnia wypieka chleby         

w tradycyjny sposób i według starych receptur opartych na zakwasie. W 1906 roku, przy 

ulicy Kościelnej, powstała cukiernia założona przez mistrza cukierniczego Franciszka Dusia, 

który swojego fachu uczył się w Wiedniu, najpierw jako uczeń, później czeladnik. Przez kilka 

następnych lat pracował w jednej z najlepszych cukierni, która swoje wypieki dostarczała na 

dwór cesarski. To w Wiedniu poznał tajniki wypieku ciast, między innymi ciasta francuskiego 

nieznanego wcześniej w Skoczowie. W swoim zakładzie wypiekał także pieczywo oraz 

pierniki sprzedawane na odpustach. Po jego śmierci cukiernię prowadził syn Juliusz,              

a następnie jego syn Jan. Tradycja pieczenia pierników według dawnych przepisów jest 

kontynuowana. Inną znaną cukiernią w Skoczowie była firma, którą założył Franciszek 

Gembal. Tradycje rodzinne kontynuował mistrz cukierniczy Karol Gembal, a od lat 90-tych 

XX wieku prowadzona jest przez jego bratanków. Cukiernia działa do dzisiaj przy ulicy 

Wałowej, wypiekając wuzetki, pączki i rurki z kremem. 

 

Rzeźnicy zajmowali się ubojem bydła, wycinaniem mięsa i wyrabianiem wędlin. 

Dostarczali mięso wraz ze skórą, którą w pierwszej kolejności kupowali szewcy. Skoczowscy 

rzeźnicy statut otrzymali w 1574 roku. W 1845 roku działało w Skoczowie siedmiu mistrzów 

masarskich. Najbardziej znanym był Franciszek Nowak, który do Skoczowa przybył podczas 

wędrówki czeladniczej i jako mistrz otworzył masarnię przy rynku. Brał udział w gaszeniu 

pożaru, który wybuchł w 1852 roku. W 1866 roku Rada Miejska wyróżniła go powierzając 

mu funkcję mistrza gaśniczego. Dzięki jego staraniom powstała w Skoczowie straż ogniowa. 

Jego nazwiskiem nazwano park za strażnicą OSP.  

   



Szewcy byli liczną grupą z uwagi na powszechne i duże zapotrzebowanie na obuwie, 

które szybko się zużywało z powodu zbyt cienkich podeszw. Produkowano je na miarę, ale 

także na sprzedaż nieznanemu odbiorcy. Chociaż rzemiosło to należało do najbardziej 

rozpowszechnionej wytwórczości, stopień zamożności szewców był niższy, niż w przypadku 

innych grup rzemieślników. Zwłaszcza w małych skupiskach ludności mogli się oni utrzymać 

ze swojej pracy tylko wtedy, kiedy sami wyprawiali skóry i produkowali nie tylko buty, ale 

również inne wyroby. Mimo tego do nauki zawodu było wielu chętnych. Warsztat szewski 

wyposażony był w stół z uniesionym brzegiem i szufladami oraz wygodny stołek, wyplatany 

z pasów parcianych. Każdy szewc posiadał narzędzia niezbędne do wyrobu i naprawy obuwia: 

młotek ze specjalnie uformowanym obuszkiem, małą ręczną piłę, kowadełko służące do 

polerowania spodu podeszwy lub obcasa, pilniki i osełki potrzebne do ostrzenia narzędzi. 

Ważne były też szydła oprawiane w drewniane rączki. Proste służyły do robienia otworów 

przy nabijaniu szpilek, zakrzywione do wykonywania szwów. Najważniejsze jednak było 

kopyto szewskie, czyli forma obuwnicza w kształcie stopy, na który nakładany był 

naprawiany but. Różnych rozmiarów kopyta drewniane potrzebne były też do produkcji 

obuwia na miarę. W początkowym okresie rozwoju rzemiosła buty szyte były ręcznie, później 

na specjalnej maszynie do szycia. Wraz z pojawieniem się zakładów produkcji butów, nastał 

koniec rzemiosła szewskiego w tradycyjnym znaczeniu. Szewcom pozostało jedynie 

reperowanie obuwia. 

 

Tkacze płótna lnianego początkowo uważani byli za gorszych od innych 

rzemieślników ze względu na rodzaj produktu, który wyrabiali. Uważano, że ubrania z płótna 

lnianego nosili chłopi i biedota. Dopiero w 1554 roku książę Wacław zakazał traktować 

pogardliwie mistrzów tkackich. W XVII wieku było to bardzo rozpowszechnione zajęcie, 

ponieważ z wyrobów takich korzystała większość społeczeństwa miejskiego. Płótno lniane 

było cennym towarem, gdyż oprócz wartości użytkowych służyło jako środek płatniczy. Do 

upowszechnienia się tkactwa przyczynił się, wynaleziony w XIV wieku, kołowrotek do 

skręcania przędzy i jej nawijania. W warsztatach tkackich funkcjonował on do XVIII wieku, 

do powstania przemysłu włókienniczego, który wyparł tkactwo domowe. Pierwszym etapem 

tego rzemiosła było pozyskanie włókna z roślin. Pomieszczenie tkackie wyposażone było     

w poziomy dwunicielnicowy warsztat zwany krosnem, na którym powstawał splot płócienny. 

Tak powstawała tkanina składająca się z przeplatanych prostopadle nitek przędzy – wątku      

i osnowy. Osnowa była zwykle lniana, wątek lniany lub wełniany. Połączone według 

określonego porządku tworzyły splot. W taki sposób tkane były płótna na koszule i fartuchy. 



Podstawowym surowcem były włókna naturalne, jak len, konopie i wełna. W XIX wieku 

zaczęto stosować również bawełnę, jako przędzę zdobniczą. 
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