
 

PANI Z KARABINKIEM 

  
 Jest na osiedlu Zachód mały zakład rzemieślniczy. 
Często koło niego przechodzimy, idąc do szkoły. Nie każdy 
jednak zwraca uwagę na jego nazwę, która brzmi: 
„KALETNIK”. Któ ż to taki?  
 
    To trzeba było sprawdzić w Internecie, bo słowo jest 
już mało popularne. To  rzemieślnik wykonuj ący lub napra-
wiający skórzane torby, paski, portfele itp. Nazwa pochodzi 
od słowa kaleta, czyli skórzany woreczek na pieniądze lub 
drobiazgi, noszony dawniej na szyi lub przy pasie; inaczej 
sakwa. 
 

W zakładzie, który odwiedziłyśmy, pracuje PANI 
DOROTA JANIK. Jej wyuczonym zawodem jest krawiectwo 
ciężkie, ale piętnastoletnie doświadczenie sprawiło, że 
doskonale radzi sobie także z zadaniami kaletnika. Pani 
Dorota pochodzi z Warnic. Do pracy musi dojeżdżać, ale czyni 
to z przyjemnością, bo bardzo lubi swój zawód. Chętnie też o 
nim opowiada. Z dumą też dodaje, że po dwóch latach 

praktyki, od 13 lat zakład prowadzi sama.  
 

Na czym polega praca kaletnika? 

- W dzisiejszych czasach to przede 
wszystkim naprawa skórzanych 
wyrobów: płaszczy, toreb.  Mam 
specjalizację : krawiectwo ciężkie,  
ale w swojej pracy łączę z tym            
i  umiejętności kaletnicze oraz 
rymarskie.  
 
-Jakimi cechami powinien wyróżniać 
się kaletnik? 
 
- Powinien być bystry, cierpliwy, 
posiadać dobry wzrok. Na pewno 
trzeba też lubić ten zawód, 
wykonywać go z zamiłowaniem.   
 
- Co jest bardziej potrzebne w zawodzie 
kaletnika: precyzja czy umiejętności? 
 
- Obydwie cechy. Potrzebna też jest 
wzrokowość, dobra manualność rąk  
i  tzw. smykałka. 
 
– Jakich narzędzi używa Pani do wykonywania usług kaletniczych? 
 
-Używam przede wszystkim nitownicy i dziurkaczy. Narzędzia kupowałam sobie stopniowo i cały czas 
wzbogacam swój warsztat. Akcesoriami są także guziki, zatrzaski, (wcześniej wspominane) napy, nity, 
oczka, karabinki ( karabińczyki)  itp. Bardzo często takie elementy spotykacie w plecakach, kurtkach, 
torbach, ale nie wiecie, że ich mocowaniem czy naprawą zajmuje się kaletnik. Od jakiegoś czasu trudno 
jest nawet kaletnikom zaopatrywać się w akcesoria, dodatki potrzebne do pracy. Spotyka się je 
najczęściej w  sklepach internetowych, ale tam są paczkowane w dużych ilościach.  
 
- Jakie niebezpieczeństwa niesie wykonywanie tego zawodu? 
 
- Czasami dochodzi do małych skaleczeń np. przy wycinaniu i często narzekam na pękającą skórę na palcach. To wynik 
działania różnych klejów, które zawierają szkodliwe substancje chemiczne. 
                                                                                                                                                         Na rysunku rodzaj karabinka kaletniczego. 



-Czy ta praca  wymaga wcześniejszych przygotowań np. szkoleń, czy może wykonywać ją każdy człowiek, który chcę zajmować się 
tym zawodem? 
 
- Na takie domowe potrzeby każdy może dokonać małej naprawy, ale żeby dobrze wykonywać swoje rzemiosło, trzeba 
skończyć szkołę zawodowa o odpowiednim kierunku, doskonalić się na kursach.  
 
– Czy lubi Pani swoją pracę? 
 
- Tak, bardzo! Wręcz uwielbiam. Jeżeli mam za długo wolne, to aż mnie ciągnie tutaj. Jak mój mąż mnie widzi smutną, to 
każe mi już nie zmywać naczyń, tylko przyj ść tu i szyć! Wtedy od razu jestem wesoła. 
 
- Dlaczego - Pani zdaniem - w Stargardzie jest tak mało zakładów kaletniczych?  
 
- Ponieważ nie ma ludzi chętnych do tej pracy i po prostu nie ma odpowiednich szkół, które przygotowałyby rzemieślników do 
tego zawodu. 
 
– Czy ilość klientów chętnych do skorzystania z usług kaletniczych w Pani zakładzie wraz z latami wzrasta czy spada? 
  
- Ciężko mi to dokładnie stwierdzić. Jednak mogłoby się wydawać, że to zawód, który staje się niepotrzebny. Ale dziwno, u 
mnie ilość klientów nie spada, ale też nie wzrasta. Z jednej strony ludzie kupują teraz gotowe produkty, a gdy się coś w nich 
zepsuje, po prostu je wyrzucają.  Mam też wielu klientów, którzy kupuj ą drogie, skórzane wyroby, których jakość jest jednak 
gorsza niż w dawnych czasach. Gdy trzeba jakiejś naprawy, przychodzą do mnie. Jak widzicie pracy do wykonania mam 
bardzo dużo. Już jako uczennica  wywnioskowałam, że zawód ten jest bardzo potrzebny. Mało jest takich zakładów u nas w 
Stargardzie, dlatego może nam się wydawać, że ich działalność jest zbędna. Myślę, że wręcz przeciwnie- wielu korzysta z usług 
kaletnika. 
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