
W mieście pracowali także sukiennicy. 

Rozwój sukiennictwa ułatwiał dostatek 

surowca, który pochodził głównie z owiec 

hodowanych w książęcym folwarku i był 

dobrej jakości. Produkcja sukna rozwijała się     

w Skoczowie do XVII wieku, do momentu 

rozwoju przemysłu, który stał się konkurencją 

dla sukienników.  

 

Najstarszym rzemiosłem w dziejach ludzkości jest garncarstwo. Było uprawiane dla 

szerokiego kręgu odbiorców i wymagało odpowiedniej nauki oraz specjalnie wyposażonego 

warsztatu. Musiało w nim być koło garncarskie, piec do wypalania wyrobów i miejsce do 

suszenia. Przełom przyniosło zastosowanie koła garncarskiego z napędem nożnym. 

Podstawowym surowcem była glina różnego rodzaju ze względu na swój skład chemiczny      

i fizyczny, co decydowało o tym, jakiego koloru nabierze wyrób po wypaleniu w piecu. Gliny 

z dużą domieszką wapnia po wypaleniu dawały kolor żółty lub prawie biały, te z domieszką 

tlenków żelaza dawały kolor czerwonobrązowy. Kiedy ograniczano powietrze w czasie 

wypalania, glina z tlenkiem żelaza robiła się szara, a nawet czarna. Glina musiała być bez 

zanieczyszczeń i dobrze przemrożona. Zanim nadano jej kształt, wymagała odpowiedniego 

przygotowania. Garncarz dzielił ją na mniejsze kawałki, polewał wodą i czekał aż zmięknie. 

Później formował ją na kole garncarskim, co jakiś czas maczając ręce w wodzie. Kształty 

wyrobów były różne, w zależności od potrzeb mieszkańców. Wyrabiano dwojaki, kubki do 

picia, garnki, miski, makutry, cedzaki, talerze, dzbany. Gotowe surowe naczynia suszono, 

glejtowano i wypalano w specjalnym piecu. Później, w zależności od potrzeb, malowano. 

Skoczów słynął z garncarstwa do XIX wieku. Ostatnim skoczowskim garncarzem był 

urodzony w 1876 roku Jan Sarkander Raszka. W jego rodzinie zajęciem tym parali się 

pradziadek, dziadek i ojciec. U ojca właśnie pobierał naukę zawodu Jan Sarkander, a jej 

uzupełnieniem była praktyka odbywana w czasie wędrówki czeladniczej. W swoim 

warsztacie Jan Raszka wyrabiał różnego rodzaju naczynia ceramiczne codziennego użytku. 

Zakład funkcjonował do 1935 roku. 

 

Rzemiosła metalowe wywodzą się od kowalstwa. Kowal, czyli kuźnik, jak był 

nazywany na Śląsku, pierwotnie miał opanowane wszystkie umiejętności. Potrafił wytapiać 

żelazo z rudy i poddawać je dalszej obróbce. Z czasem wyodrębniały się osobne rzemiosła 



metalowe. Bardziej precyzyjne czynności obróbki metalu przejmowali ślusarze, igielnicy, 

płatnerzy (wyrabiali metalowe zbroje, tarcze i hełmy), gwoździarze. W miarę udoskonalania 

obróbki żelaza wyodrębniły się specjalizacje według rodzajów metali: miedzi, cyny, brązu, 

mosiądzu, srebra, złota. Jednak, w porównaniu do innych rzemiosł, rzemieślników grupy 

metalowej było niewielu, więc ich przedstawiciele łączyli się w jednym wspólnym cechu. 

Warsztat kowalski wyposażony był w palenisko, miech kowalski i kowadło. Do pracy 

używano różnego rodzaju narzędzi, takich jak młoty, kleszcze, pilniki, obcęgi, przecinaki, 

ostrzałki, gwoździownice. Wyroby kowalskie odznaczały się dużą różnorodnością, ze 

względu na przeznaczenie i formę. Kowal podkuwał konie, wyrabiał narzędzia i elementy 

metalowe do wozów i sań, wytwarzał krzyże, wiatrowskazy, chorągiewki, zawiasy, okucia 

kufrów, zamki, zasuwy. By zostać mistrzem kowalskim trzeba było przejść wszystkie 

szczeble nauki, a na koniec wykonać pracę mistrzowską, wyznaczoną przez starszych cechu. 

W przypadku kowali było to podkucie konia, wykonanie siekiery masarskiej i kołodziejskiej. 

W 1845 roku w Skoczowie było 5 kowali. Przy ulicy Cieszyńskiej przez wiele lat działała 

kuźnia Johanna Trojaka, którą przejął Adolf Berek, a później na długie lata Józef Jany. Po II 

wojnie światowej kowali było tylko trzech: Karol Berek na ulicy Zamkowej, Jakub Karch na 

ulicy Ustrońskiej i Józef Jany na ulicy Cieszyńskiej. Mistrz kowalski Jakub Karch warsztat 

przejął po ojczymie Janie Pelarze. Po nim tradycje kontynuował jego syn Piotr Karch, który 

zajmował się produkcją i naprawą narzędzi rolniczych oraz podkuwaniem koni. Ostatni 

skoczowski kowal, Józef Jany, naukę zawodu rozpoczął w wieku 14 lat u kowala w Dębowcu. 

Jako czeladnik pracował w warsztacie w Cieszynie. W 1919 roku przybył do Skoczowa          

i objął zakład kowalski. Produkował w nim wozy, bryczki, powozy i kolasy oraz konne wozy 

strażackie, które zamawiane były przez jednostki OSP ze Skoczowa i okolicy. W 1924 roku 

został mistrzem kowalskim. W ciągu 70 lat pracy stał się mistrzem w swoim fachu, a jego 

sprzęty znane były w całym regionie. W II połowie XX wieku, z powodu zmiany 

zapotrzebowania, zajmował się naprawą resorów do samochodów. Działał w organizacjach 

rzemieślniczych, należał także do Ochotniczej Straży Pożarnej. Na rzemieślników kowalskich 

wyuczył 42 uczniów. Był najstarszym czynnym rzemieślnikiem w kraju. Kuźnia przy ulicy 

Cieszyńskiej działała przez 150 lat. 

 

Wszechstronnymi fachowcami byli ślusarze. Wytwarzali z metalu wszelkiego rodzaju 

mechanizmy precyzyjne, od zamków i kluczy, po części do rusznic, czyli broni palnej. 

Opanowali również sztukę grawerowania, więc wykonywali tłoki do pieczęci. Mieli wspólny 

cech z rusznikarzami (zajmowali się wyrobem i naprawą ręcznej broni palnej)  



i zegarmistrzami. W 1845 roku w Skoczowie było 2, a po 1945 roku 3 ślusarzy. W latach 50-

tych XIX wieku warsztat kowalski razem ze ślusarnią objął Franciszek Kabus, który jako 

mistrz ślusarski świadczył usługi mieszkańcom do lat 80-tych. Inna ślusarnia, która powstała 

pod koniec XIX wieku prowadzona była przez Rudolfa Świetlika. Pełnił on funkcję 

przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w cechu ślusarzy. Warsztat przejął później jego 

syn Wilhelm, który prowadził zakład instalacyjny przy ulicy Cieszyńskiej do lat 70-tych XX 

wieku. Kolejny warsztat ślusarski powstał w 1904 roku przy ulicy Ustrońskiej. Kierował nim 

Józef Staszko. Wraz z rozwojem produkcji fabrycznej kowalstwo zaczęło zanikać, 

zachowując jeszcze znaczenie jako miejsce reperacji narzędzi. Nieliczni kowale wykonywali 

niektóre narzędzia, ozdobne bramki czy kraty. 

 

Zegarmistrzostwo to rzemiosło pokrewne ślusarstwu. Do XVI wieku zegary 

wykonywane były przez ślusarzy, jako biegłych w tworzeniu mechanizmów precyzyjnych.  

W miarę jak rósł popyt na zegary i w tym rzemiośle nastąpiła specjalizacja. Coraz rzadziej 

używano zegarów słonecznych, zaczęły się za to pojawiać duże mechaniczne i kieszonkowe. 

By zostać mistrzem w tym fachu czeladnik dostawał pół roku na zrobienie zegara, jako 

majstersztyku. W Skoczowie był to rzadki fach. W 1929 roku w Skoczowie było 2 jego 

przedstawicieli: Paweł Cieniała i Rudolf Strandella. Po II wojnie światowej funkcjonował 

jeden zakład zegarmistrzowski prowadzony przez Antoniego Wiercigrocha. Obecnie 

funkcjonuje zakład przy ulicy Bielskiej. 

 

Bednarze osiedlali się tam, gdzie były browary i palarnie spirytusu. Zajmowali się 

wytwarzaniem naczyń z drewna techniką klepkową. Naczynia składane były z klepek 

drewnianych, które ściskano metalowymi obręczami. W taki sposób powstawały beczki, 

kadzie, balie, maselniczki, dzieże do wyrabiania chleba i łopaty do wkładania go do pieca, 

konwie, wiadra, wanienki, kufle do piwa. W zależności od tego, do czego naczynie miało 

służyć, drewno do jego wytworzenia pochodziło z różnych gatunków drzew. Najczęściej były 

to dęby, lipy, sosny, świerki. Technika wytwarzania naczyń była tajemnicą każdego bednarza, 

której nie ujawniano innym rzemieślnikom. Metody pracy można było poznać tylko 

analizując materiały i sposób konstrukcji wyrobu. Początkowo obręcze do beczek robiono      

z drewna,  przepołowionych prętów leszczyny lub zestruganych taśm wierzby, które wiązano. 

Później zaczęto stosować obręcze żelazne, które były trwalsze i łatwiejsze w łączeniu. 

Oznaką dobrej pracy bednarza było wykonanie szczelnej beczki. Jej jakość sprawdzano 

tocząc ją po ziemi bez obręczy. Dobrze wykonana była wtedy, gdy się nie rozpadała. 



Naczynia drewniane wykorzystywano do przechowywania piwa, wina, miodu i zboża,            

w okresie jesiennym zaś powodzeniem cieszyły się beczki potrzebne do kiszenia ogórków      

i kapusty. W 1875 roku przy ulicy Cieszyńskiej założył firmę mistrz bednarski Rudolf 

Wawerek. W swoim zakładzie wyrabiał półfabrykaty: klepki, łaty olchowe, beczki piwne        

i kadzie z drewna. W latach 30-tych XX wieku zakład prowadził Jan Wawerek. Po II wojnie 

światowej funkcjonował warsztat bednarski na ulicy Fabrycznej.  
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