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Kominiarz to rzemieślnik, który zajmuje się 
czyszczeniem kominów i sprawdzaniem stanu 
technicznego przewodów kominowych, 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 



 

Mistrz kominiarski 
 

Czeladnik 
 

Pomocnik kominiarski 

 

 



Każdy kominiarz posiada profesjonalny sprzęt, który ułatwia mu 
pracę – jest to: 

zestaw linowy do sprawdzania drożności i prawidłowości podłączeń 
kominowych, 

 graca kominiarska naramienna,  

różnego rodzaju przepychacze ,  

worek kominiarski,  

zestaw kluczy kominiarskich do otwierania drzwiczek,  

lusterko z latarką,  

kamera kominiarska , zapałki dymne , anemometr i inne urządzenia 
pomiarowe do oceny sprawności technicznej przewodów 
kominowych i wentylacyjnych oraz urządzeń grzewczych . 



 Tradycyjny kominiarski mundur jest, oczywiście, 
czarny.  

Szyje się go z bawełny (letni) bądź sztruksu (zimowy). 
Marynarka, czyli tzw. kolet, zwykle ma 13 guzików – dwa 
rzędy po sześć i jeden dodatkowy pod szyją.  

Do tego spodnie, pas, cylinder  

– i kominiarz może ruszać do pracy 



 Ciekawa jest historia kominiarskiego nakrycia 
głowy. Źródła podają, że cylindry nosili już kominiarze w 
XVI wieku, a wszystko za sprawą królowej Elżbiety I. 
Monarchini uznała, że w podziękowaniu za zapewnienie 
bezpieczeństwa ludności 

 i zapobieganie pożarom,  

kominiarze powinni nosić strój,  

który doda im szlachetności.  

Padło właśnie na elegancki cylinder. 



 Pomysł Elżbiety przyjął się i trwa do dziś. 
Warto wiedzieć, że obecnie nazwa nakrycia 
głowy kominiarza zależy od stopnia 
zawodowego, który posiada.  

I tak cylinder mistrza kominiarskiego zwany jest 
„pliszokiem”,  

czeladnika – „szapoklakiem”,  

zaś pomocnik kominiarski nosi tzw. „keplik” lub 
„melonik”. 



To przesąd pochodzący z dawnych czasów  

– kiedy powstawały grody,  

przybywali rzemieślnicy 

 różnych profesji. Kobiety bardzo chciały, 

aby do ich domu najpierw przychodził kominiarz,  

więc łapały za guziki.  

Właśnie guziki były najczystsze w  

brudnym stroju kominiarza, 

 dlatego łapały właśnie za nie.  



 

 

Mówi się, że ten kto dostanie guzik 

 od kominiarza albo go znajdzie –  

będzie miał powodzenie w życiu.  



 Raz w roku we Włoszach w Piemoncie, w 
niewielkiej miejscowości Valle Vigezzo, odbywa się 
największy na świecie Międzynarodowy Zjazd 
Kominiarzy. Miejsce zlotu jest nieprzypadkowe – Valle 
Vigezzo uchodzi bowiem za światową kolebkę 
kominiarstwa. Rzemieślnicy niemal z całego globu (m.in. 
z Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Belgii, Szwecji, 
Litwy, Łotwy, Wlk. Brytanii, USA i Japonii) biorą udział w 
widowiskowej paradzie, którą podziwiają tłumy 
mieszkańców i przyjezdnych. Imprezie towarzyszą 
niezliczone huczne zabawy przy muzyce, tańcach i 
degustacjach, koncerty, wywiady, pokazy sztucznych 
ogni czy tradycyjne złożenie hołdu pod pomnikiem 
kominiarza. 





 

 

Idzie kominiarz 

 po drabinie, 

Fiku miku,  

już w kominie! 



 

 

 

 

 

                                                                                   opracowała: Kamila 

                                                                                                       Korneluk 

 

 

 

 

Źródła:  

http://kominiarz.pl/5-ciekawostek-o-kominiarzach-kominiarstwie/ 
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