
Wywiad z Zofią Filipowicz, nagrany w ramach projektu Młodzi szukają 
mistrzów, w dniu 28 sierpnia 2018 roku,  

Wytwórnia Szczotek i Pędzli przy ul. Więckowskiego 1 w Łodzi 
prowadząca: Agata Golemba 

 

Indeks rozmowy: 

Od jak dawna zajmuje się Pani wyrobem szczotek? [00:21] od 1967; praktyka zawodowa; od 1983 
działalność gospodarcza 

Jak wyglądał kurs mistrzowski? [01:10] egzamin czeladniczy; warunki przystąpienia do egzaminu; 
dwa lata stażu; warunki kształcenia uczniów; egzamin pedagogiczny 

Jak wyglądał egzamin mistrzowski? [04:10] staż pracowniczy; określone zadanie wykonuje się cały 
dzień pod okiem komisji; na egzaminie czeladniczym podstawy, na mistrzowskim detale, znajomość 
surowców [07:05]; mazerowanie [07:26]     

Dlaczego Pani wyroby są wyjątkowe? [07:53] są trwalsze; z naturalnych surowców  

Z jakich konkretnie surowców? [08:32] szczotki techniczne dla maszyn; szczotki do młynów; dla 
zakładów farmaceutycznych z atestem [09:50] naturalny surowiec; stylon źle zbiera, zbija się; włosie 
naturalne się ściera   

Z jakich surowców wyrabia się jakie pędzle? [11:41] w ogóle nie robimy pędzli, bo mamy 
konkurencję z Chin; pędzle do golenia są z borsuka; surowce zwierzęce i roślinne [13:22]; ogony 
i szczeciny; krowie uszy; agawa; basina, sizal; ucho bydlęce w pędzlach artystycznych [14:34]   

Jaka jest najciekawsza i najoryginalniejsza szczotka, którą ma Pani w zakładzie? [14:53] prosty 
zawód; szczotki mogą być eleganckie i proste; szczotki do stołów w oprawie ze srebra   

Ile trwa produkcja jednej szczotki? [16:12] maszyna do produkcji szczotek; zależy czy szczotka jest 
szyta czy klejona? Szczotka do zamiatania 30 centymetrowa [17:22] nałożenie włosia ok. 30 minut; 
lakierowanie, szlifowanie;  wygrzewanie szczotek dla połysku 

Skąd ma Pani surowce? [18:23] jeden stolarz w Polsce, który robi oprawy dla szczotkarstwa 
ręcznego; katalog szczotek [19:32]   

Czy więcej klientów ma Pani wśród kobiet czy wśród mężczyzn? [20:50]  

Jak porównałaby Pani zapotrzebowanie na produkty, które wytwarzała Pani obecnie i kiedyś? 
[21:23] masowa produkcja na ogólnopolski rynek; pracownicy; teraz pracuje sama; od 20 lat nie 
szkoli uczniów 

Jaki był „złoty okres” prosperity dla Państwa? [22:55] lata 70-te, lata 80-te; wszystko w tym samym 
zakładzie + stolarnia na Wschodniej  

Zakład istnieje od którego roku? [23:47]   

Jak pracowało się kiedyś na Więckowskiego? [24:03] kaletnik, szewc, modystki, sklepy prywatne 
i państwowe   

Najciekawsze zlecenie, które Pani wykonała? [27:22] wszystkie zlecenia są takie same; w tej branży 
nic się nie zmieniło  

Prezentacja szczotek różnego rodzaju [30:24]  



Narzędzia [32:43] bankszerki, gilotyna, czyszczarka, obcęgi, młotki, gwoździe, druty, kleje, lakiery, 
szlifierka 

Dlaczego niektóre szczotki są wykonane z włókna zwierzęcego a niektóre z roślinnego? [34:08] 
z włókien roślinnych szczotki do pracy w wysokich temperaturach; miękkość; rozczepialność 
końcówek; borsuki z Chin; twardość włosia; włos koński musi być z żywego konia; reszta włosia po 
uboju; włókna sprowadzamy z Meksyku; trwałość szczotki do zamiatania 20-25 lat    

Wiszą u Pani dwa dyplomy [39:17] 

Czego by sobie Pani życzyła, jako przedstawicielka „ginącego zawodu”? [41:02] 

 


