Polskie Rzemiosło Artystyczne
Polish Handicraft

Każdy stara się otaczać rzeczami pięknymi, wartościowymi i funkcjonalnymi. Dlatego dzieła mistrzów rzemiosła są traktowane nie tylko jako
wyroby codziennego użytku, ale także jako doskonały, wysmakowany
prezent lub coraz częściej lokata kapitału.
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Jaka jest różnica między produktami wielkoseryjnymi a dziełami sztuki
użytkowej wykonywanymi przez mistrzów rzemiosła?
Jak to możliwe, że wyroby wykonane ręcznie przez rzemieślników posługujących się tradycyjnymi technologiami są trwalsze i bardziej wartościowe od produkowanych za pomocą najnowocześniejszych maszyn?
Dlaczego zwracamy uwagę na wyroby oznaczone napisem „hand made”?
W tym katalogu zebrano opisy polskich rzemieślników artystów. Są wśród
nich zarówno osoby cieszące się uznaniem znawców sztuki użytkowej
na całym świecie, jak i te, które niedawno rozpoczęły swoją karierę i zdobywają doświadczenie wnosząc świeżość i nowe spojrzenie na sztukę.
Zapraszam do zapoznania się z katalogiem i odwiedzenia stron internetowych opisanych w nim artystów.
Artur Wywigacz
Koordynator projektu
Salon Artystów Rzemiosła

Everyone seeks to surround themselves with things that are beautiful, valuable, and functional. Therefore the works of craft masters are treated not
only as everyday products, but also as perfect, sophisticated gifts, or, increasingly, as capital investments.
What is the difference between mass-produced products and the works of
applied art that are made by craft masters?
How is it possible that the products made by hand by artisans, who use
traditional technologies, are more durable, and more valuable than those
produced with high-tech machines?
Why is our attention drawn by the products with “hand-made” labels?
The present catalogue compiles the descriptions of Polish crafts artists.
They include both those who are appreciated by the connoisseurs of applied art all over the world, and those who have started their career recently and are gaining experience and introducing freshness and a new
approach to art.
You are welcome to read through the catalogue and to visit the artists’
websites.
Artur Wywigacz
Coordinator of the project
Salon Artystów Rzemiosła
(Handicraft Artists’ Salon)

Bogumiła
Adamska
Atelier Adamska Bogumiła
ul. Katedralna 3, 14-500 Braniewo
+48 503 465 889
atelier@jewelry.com.pl
www.jewelry.com.pl, www.adamscy.info

4

W swojej twórczości wykorzystuję autorską metodę tkania i szydełkowania srebra.
Drugą moją pasją po biżuterii jest len, często łączony z bursztynem i przeplatany
srebrem.
Prace Bogumiły Adamskiej znajdują się w zbiorach Muzeum w Gliwicach oraz Muzeum Ziemi w Warszawie. Wraz z mężem są autorami złotego pierścienia w formie
różańca, który został ofiarowany Janowi Pawłowi II i trafił do zbiorów watykańskich.
Pasją tworzenia biżuterii „zaraziła” się od męża, który zawodowo zajmuje się jej projektowaniem. Obserwując jego poczynania, zaczęła zgłębiać tajniki zawodu. Zamiłowanie do tzw. „robótek ręcznych” wyniesione z domu rodzinnego pozwoliło jej
wypracować własny styl i znaleźć swoją drogę twórczą. Po okresie licznych prób
powstały formy, z którymi mogła się w pełni identyfikować i pokazać je na zewnątrz.
Bogumiła Adamska brała udział w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach sztuki jubilerskiej, będąc laureatką wielu nagród i wyróżnień w 2009 roku zdecydowała się na otwarcie własnej pracowni.
Bogumiła Adamska kładzie szczególny nacisk na to, by każdy wyrób był wysublimowany, lekki w formie i niepowtarzalny – wykonuje tylko pojedyncze egzemplarze. Wykorzystując takie surowce jak bursztyn, srebro czy len oprócz biżuterii tworzy kreacje
odzieżowe, elementy wystroju wnętrz, m.in. obrusy i tkaniny dekoracyjne. Tworzona
przez nią biżuteria może mieć także praktyczne zastosowanie – przykładem mogą być
ozdobne flakoniki na perfumy w formie broszek i naszyjników. Projektuje i wykonuje
również przedmioty okazjonalne o charakterze prezentów dyplomatycznych.

jubilerstwo, biżuteria autorska

In my art, I use my own method of silver weaving and crocheting. After jewellery, my
second passion is linen, which I often combine with amber and interweave with silver.
Mrs. Bogumiła Adamska’s works can be found in the collection of the Gliwice Museum and in the Muzeum Ziemi (Earth Museum) in Warsaw. She and her husband are
the authors of a golden ring in the form of a rosary, which was given to the Pope John
Paul II, and is now in the collection of Vatican.
She was “infected” with the passion of creating jewellery by her husband, who professionally design jewellery. She observed him and explored the secrets of the profession.
Her passion for “needlework” that she got from her family, helped her work on her own
style and find a creative path. After many attempts, she obtained products she could
identify with, and show to others.
Bogumiła Adamska participated in numerous contests of jewellery art in Poland and
abroad, and she won many awards. In 2009 she decided to open her own workshop.
Bogumiła Adamska places emphasis on the fact that each product is sublime, light in
its form, and unique – she makes only single copies. She uses such materials as amber,
silver and linen to make not only jewellery, but also clothing and elements of interior
design, such as tablecloths and tapestries. The jewellery she makes may also have a
practical application – decorative perfume bottles in form of brooches and necklaces
are one example. She also designs and makes occasional items as diplomatic gifts.

jeweller, author’s jewellery

Aziralili

Agnieszka Dirks

Azira corp.
ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław
aziralili.corp@gmail.com
www.aziralili.netgaleria.eu
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Przetwarzam emocje, przeżycia i idee w obrazy, które są też strukturalnym
zapisem różnorodności wynikającej z powtarzania tych samych elementów
we wszechświecie.
Malowanie towarzyszy jej przez całe życie i jest dla niej zawodem wykonywanym z pasją. AZIRALILI założyła firmę, która oferuje obrazy jej autorstwa,
reprodukcje autorskie, a także edycje limitowane. Jest świadoma, że w dzisiejszych czasach wszystko jest produktem, dlatego wsparcie marketingowe,
stworzenie konkretnej strategii sprzedaży czy strona internetowa to narzędzia,
które pozwalają jej z sukcesem prowadzić własną firmę.
Agnieszka Dirks podkreśla, że jej firma jest otwarta na współpracę z architektami i dekoratorami wnętrz. Istnieje także możliwość udostępnienia niektórych prac artystycznych w postaci multimedialnych ruchomych projekcji na
potrzeby takich wydarzeń jak np. koncerty, pokazy mody, festiwale itd. Firma
zajmuje się także prowadzeniem warsztatów kreatywności metodą Vedic Art.
Prace AZIRALILI prezentowane były w Polsce, a także w prestiżowych galeriach i muzeach w Niemczech, Anglii (Londyn), USA (Nowy Jork, Miami) oraz
w Austrii w wiedeńskim Moya Museum of Young Art. Podczas Biennale 2011
w Art. Museum of Chianciano AZIRALILI uhonorowana została trzecią nagrodą Anglo-Italian Academy of Art. (the Oxford University Alumni).
Obecnie artystka prowadzi przygotowania do kolejnych zaplanowanych wystaw w Londynie i Nowym Jorku.

malarstwo, reprodukcje autorskie

I convert emotions, experiences, and ideas into paintings that also constitute
a structural record of diversity, which results from repeatability of the same
elements in the Universe.
Painting has been with her all her life, and it is her job, which she does with
passion. AZIRALILI founded a company which offers her paintings and author reproductions, as well as limited editions. She is aware that today everything is a product, this is why such devices as marketing support, preparing
a specific sales strategy, or a website, allow her to carry out her business
successfully.
Agnieszka Dirks emphasizes that her company is open to cooperate with
architects and interior designers. There is also a possibility of making some
of her artistic works available in form of a mobile multimedia projections for
such occasions as concerts, fashion shows, festivals, etc. The company also
organizes creativity workshops with Vedic Art method.
AZIRALILI’s works have been exhibited in Poland, and also in prestigious
galleries in Germany, England (London), USA (New York and Miami), as well
as in Austria in the Moya Museum of Young Art in Vienna. During a Biennial
2011 in the Art Museum of Chianciano AZIRALILI was honoured with a third
prize of the Anglo-Italian Academy of Art (the Oxford University Alumni).
Currently, the artist is making preparations for further exhibitions, which are
planned for London and New York.

painting, author reproductions

Patrycja Baran

Patrycja Baran
Witrażka
www.witrazka.pl
baran.patrycja@gmail.com
606 499 063
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Od wielu lat fascynuje mnie szkło kolorowe i bezbarwne. Uwielbiam patrzeć, jak światło odbija się w szkle, przenika je dając barwne refleksy
na ścianach. Urzeka mnie atmosfera stworzona przez ciepłe światło lamp
włączonych wieczorem.
Patrycja Baran tworzy sztuczną biżuterię z kamieni półszlachetnych
w technice witrażowej Tiffaniego. Rękodzieło zawsze było jej hobby, ale
na początku wykonywane przez nią prace zdobiły jej dom lub były prezentami dla znajomych. Przygoda z witrażem rozpoczęła się od uczestnictwa w zajęciach w domu kultury. Z powodu braku pracowni robiła małe
prace w domu na stole kuchennym. Ponieważ jeszcze w dzieciństwie fascynowały ją kamienie, pomyślała o połączeniu tych dwóch pasji. W 2007
r. otworzyła działalność gospodarczą.
Autorka przekonana o istotnej roli barw w ludzkim życiu, o ich wpływie na
samopoczucie, wytwarza ze szkła i kamieni półszlachetnych przedmioty
użytkowe takie jak: witraże, broszki, wisiorki i lampy. Każda jej praca jest
jedyna i unikatowa, tak jak niepowtarzalne są kamienie, z których tworzy.
Wykonane przez nią broszki były prezentami dla uczestniczek warsztatów
rozwoju osobistego organizowanych przez jedno z popularnych kobiecych pism. Motyl jako symbol przemiany doskonale oddawał charakter
przedsięwzięcia. Broszka wykonana była z ametystów i kryształu górskiego.

biżuteria

Coloured and clear glass has been fascinating me for years. I love to look
at the light reflected by the glass, at how it penetrates the glass and casts
colourful reflections on the walls. I am enchanted by the atmosphere created by the warm lamp light in the evening.
Patrycja Baran creates artificial jewellery made of semi-precious stones
in a Tiffany’s stained glass technique. Crafts have always been her hobby
but in the beginning her works decorated her house or were given to her
friends. Once she went to a class of stained glass in a Community Center.
And it started. Since she lacked of a workshop, she used her kitchen table
to make small projects. Stones fascinated her even in her childhood, and
she decided to combine these two passions. In 2007 she started her own
business.
She is convinced that colours play an important role in our lives, and they
influence our mood. This is why she uses glass and semi-precious stones
to create everyday objects such as stained glass, brooches, pendants and
lamps. Each work is unique due to the non-repeatability of the stones.
Her brooches were given to participants of a personal development workshop which was organized by a women’s magazine. A butterfly, as a symbol of a transformation, reflected the project’s character perfectly. The
brooch was made of amethyst and quartz.

jewellery

Lidia i Mariusz
Becela
Lidia i Mariusz Becela
Firma Limart
ul. Narbutta 44, Warszawa
www.galeria-limart.netgaleria.pl/
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Najważniejszy i najprzyjemniejszy jest sam proces tworzenia. Nie wiem, co będzie na końcu, pozwalam działać mojej wyobraźni, moim rękom, wszystko wynika niejako samo z siebie... i to właśnie jest tak szalenie ekscytujące i fascynujące.
Przygoda Lidii i Mariusza Becela z rzemiosłem zaczęła się wiele lat temu i zainspirowana była postacią wuja pana Mariusza. Wuj zachwycony sztuką witrażu,
będąc już na emeryturze, postanowił całkowicie jej się poświęcić. Jak zauważa
Lidia Becela: „Tworzył wspaniałe witraże, w tym wierne miniatury wielkich dzieł
klasyków gatunku, lampy, gadżety w technologii Tiffaniego. Zawsze mnie i mojego męża to zachwycało”. Pewnego razu, gdy odwiedzali wuja w Toruniu, Mariusz
Becela poprosił go o pokazanie, na czym właściwie polega sztuka witrażowa. Po
pewnym czasie spędzonym w pracowni „uczeń” wyszedł z niej z własnoręcznie
wykonanym niewielkim witrażykiem. I tak to się zaczęło.
Lidia Becela, natomiast, zafascynowana możliwością artystycznego przetwarzania
szkła bacznie obserwowała cały proces tworzenia, poczynając od przygotowywania projektu, szablonu, cięcia i szlifowania szkła, komponowania poszczególnych
szkiełek we wspólną całość, lutowania i żmudnego wykańczania. W pewnym
momencie postanowiła spróbować własnych sił, tworząc z resztek szkła, które
pozostawały po wyrobach męża. Zaczęła tworzyć biżuterię. Od tamtego czasu
Lidia Becela projektuje, wytwarza i sprzedaje oryginalną ekologiczną biżuterię
witrażową. Od wielu lat prowadzą z mężem wspólną pracownię – wymieniają się
pomysłami, doświadczeniami, podpowiadają sobie różne rozwiązania.

biżuteria autorska i witrażownictwo

What is the most important and most pleasant, is the creation process. I do not
know what is at the end, I only let my imagination and my hands work, it all results somehow from itself… This is what is extremely exciting and fascinating.
Lidia and Mariusz’s adventure with crafts started a long ago and was inspired
with Mr. Mariusz’s uncle. He was so amazed by the art of stained glass that he
decided to devote his retirement to it. As Lidia Becela remarks: “He created
amazing stained glass, including accurate miniatures of great classic works,
lamps, and gadgets made with Tiffany’s technique. Me and my husband were
always delighted.” One time, when they visited the uncle in Toruń, Mariusz
Becela asked him to show him what the stained glass art was about. After some
time spent in the workshop, the “student” came out with a personally made
small stained glass. And this is how it started.
Lidia Becela, however, fascinated with the possibility of artistic glass processing, observed closely the whole creation process, starting from designing, making a template, glass cutting and polishing, composing the individual small
glass parts into a whole, soldering, and laborious finishing. Once she decided
to try with the glass remaining after her husband’s products. She started creating jewellery. Since Lidia Becela has been designing, making, and selling
original ecological stained glass jewellery. They have had their own studio
for years now, they exchange ideas and experiences, and suggest each other
different solutions.

author’s jewellery and stained glass

Marek Biń

www.staryzegar.pl
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...zrobiliśmy z kolegą mechaniczny zegar wieżowy, żeby taki zegar zrobić – a waży on 200 kg – trzeba w trzy osoby pół roku pracować; śniadań
i obiadów nie jeść.
Mistrz Marek Biń od 1974 roku pracuje w zawodzie. Naprawia, konserwuje, a także wyrabia zegary kierując się zasadą zachowania maksymalnej wierności oryginałowi. Dzięki rozległej wiedzy fachowej z zakresu
zegarmistrzostwa oraz praktyce u najlepszych starych mistrzów w Monachium i Londynie przywraca „do życia” zegary, które nierzadko właściciele chcieli traktować już tylko jako atrapy.
Mistrz Marek Biń jest ekspertem w swoim fachu. Ma uprawnienia biegłego sądowego, jest rzeczoznawcą Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Jubilerskich. Z jego pomocy i konsultacji korzystają wydawcy książek
o zegarach oraz dziennikarze piszący o alternatywnych sposobach inwestowania. Współpracuje z pismami branżowymi. Doradza początkującym kolekcjonerom oraz potencjalnym nabywcom zegarów.

zegarmistrzostwo

...with a colleague, we have made a mechanical turret clock. In order to
make such a clock – and it weighs 200 kg, three people have to work for
half a year; and not to eat breakfast and dinner.
Master Marek Biń has worked in this profession since 1974. He repairs,
maintains, and makes clocks, based on a principle of maximum faithfulness to the original. Thanks to his vast professional knowledge in the field
of clock making, and having practiced with the best old masters in Munich and London, he “brings to life” old clocks, which their owners often
wanted to display as mock-ups.
Master Marek Biń is an expert in what he does. He has qualifications of a
court expert, and he is an assessor in the Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Jubilerskich (Jewellery Assessors Association). Publishers of books about
clocks, as well as reporters who describe alternative ways of investment,
they all use his help and advice. He cooperates with trade magazines. He
advises beginner clock collectors and potential clock buyers.

clockmaker

Andrzej Bodych

AUSTER – Wyrób Opraw Okularowych
Andrzej Bodych
ul. Broniewskiego 67, Chylice,
05-510 Konstancin-Jeziorna
www.bodyych.com
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Pod naszym okiem możesz zaprojektować ramkę, dobrać odpowiednią
korekcję i mieć okulary na całe lata. Działamy zarówno na terenie całej
Polski, jak i eksportujemy nasze produkty poza teren naszego kraju.
Marka Bodyych istnieje na rynku już od 1981 roku. Andrzej Bodych,
właściciel firmy, kontynuuje rodzinne – rzemieślnicze – tradycje. Przez
ponad 20 lat wyspecjalizował się w produkcji z płyty, bo tylko ta metoda pozwala mu na rozwinięcie ambitnego, ciekawego wzornictwa. Jako
uważny uczestnik rynku wprowadza kolekcje, które doskonale wpisują
się w najnowszą modę, sam kreuje również jej trendy. Liczne konsultacje
z optykami pozwoliły mu na stworzenie doskonałych produktów, gdzie
każdy detal ma znaczenie. Okulary traktuje bowiem nie tylko jako narzędzie korekcji wzroku, ale jako element podkreślający indywidualny
charakter ich właściciela. 35-letnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie
produkcji i szeroki rynek odbiorców pozwalają mu mieć pewność, że
wypracowane przezeń techniki dają możliwość oferowania najlepszego
produktu.
Jak sam opowiada: „Technika wytwarzania ramek w sposób ręczny, która
wdrożona została w procesie produkcji, była na początku postrzegana
jako śmieszna bądź nawet sugerowano mi stratę czasu. Moja konsekwencja w tym temacie oraz osoby doceniające moją pracę utwierdziły mnie
w przekonaniu, że unikatowość produktu to w obecnych czasach jest
strzał w 10”.

projektowanie i producja okularów

With our guidance, you can design frames, choose the right lenses, and
enjoy your spectacles for years. We operate in the whole Poland, and also
export our products abroad.
The “Bodyych” brand has existed since 1981. The company’s owner, Andrzej Bodych, continues the family’s crafting tradition. Over more than 20
years, he has specialized in production from a board, because this is the
only method that allows to develop an ambitious and interesting design.
As an attentive market participant, he introduces collections which match
the latest fashion, and he also creates new trends. Numerous consultations
with opticians have allowed him to create perfect products, in which each
detail is important. This is because he treats eyeglasses not only as a sightcorrection tool, but also as an element which emphasizes its owner’s individual character. A 35 year’s experience, ceaseless production improvement, and a broad market of consumers assure him that the techniques he
has elaborated allow him to provide the best products possible.
As he says, “the technique of handcrafted frames, which was implemented in the production process, was at first perceived as ridiculous, and
some suggested it was a waste of time. My consequence in this matter, and
the people who appreciate my work, have convinced me that a product’s
uniqueness is nowadays hitting the bull’s-eye”.

designer and manufacturer of eyeglasses

Krzysztof Konrad
Bondaruk–
–Bondarowski
Krzysztof Konrad Bondaruk
www.bondarowski.com
kontakt@bondarowski.com
+48 515 274 090
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Moja przygoda z biżuterią rozpoczęła się we wczesnych latach dzieciństwa.
Już jako 12-latek wyszukiwałem różnego rodzaju ozdoby, pudełka, szkatułki na
biżuterię. Kupowałem te wszystkie rzeczy za pieniądze nazbierane w skarbonce, oczywiście, to były prezenty dla mojej Mamy.
Krzysztof Bondaruk jako 16-latek wykonywał pierwsze broszki i pierścionki
z miedzi i mosiądzu w prowizorycznym warsztacie w domu. Doświadczenie
jubilerskie zdobywał w warsztacie uznanego mistrza Jerzego Sewastianika
i w wieku 19 lat zaczął tworzyć pierwsze wyroby w srebrze i z kamieniami
półszlachetnymi.
W wieku lat 20 podjął pracę w Państwowej Artystycznej Spółdzielni Rękodzieła
Ludowego „Cepelia”, gdzie doskonalił warsztat i wykonywał już wyroby swojego projektu i autorstwa. W Cepelii w Białymstoku pod okiem artysty plastyka
Albina Sokołowskiego poznał właściwości bursztynu, który z zamiłowaniem
wykorzystuje w swoich pracach do dzisiaj.
Obecnie mieszka i pracuje na Podlasiu – tworzy autorską biżuterię w stylu Secesji, który, jak zauważa sam artysta, odzwierciedla jego osobowość i wrażliwość.
Pomysły na kolejne wisiory, pierścionki czy broszki przychodzą najczęściej nieoczekiwanie, pod wpływem obserwacji form, kształtów i kolorów dostarczanych przez przyrodę. Przygotowując projekty biżuterii na zamówienie długo
omawia z klientkami szczegóły, opracowuje kolejne szkice, wszystko po to, by
wyrób końcowy zachwycał i podkreślał cechy osoby, dla której powstał.

biżuteria

My adventure with jewellery started in my early childhood. As a 12-year old I
sought various kinds of ornaments, boxes, and jewellery caskets. I bought all
those things with the money from my piggy bank, as gifts for my mother, of
course.
As a 16-year old, Krzysztof Bondaruk made first brooches and rings of copper
and brass in a makeshift workshop in his house. He gained experience in jewellery by a side of a respected master Jerzy Sewastianik, and when he was 19, he
started making his first silver products with gemstones. At 20, he started working
in Państwowa Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Ludowego (National Folk
Arts and Crafts Cooperative) “Cepelia”, where he perfected his skills and made
products designed by himself. In a Cepelia in Białystok, with guidance of an
artist Albin Sokołowski, he got to know the properties of amber, which he uses
passionately in his work to this day.
Currently, he works and lives in Podlasie. He creates author’s jewellery in a
secessionist style, which, as he says, reflects his personality and sensitivity. The
ideas for pendants, rings, and brooches come most often unexpected, and influenced by forms, shapes, and colours observed in nature. When he designs
ordered jewellery, it takes long for him to discuss details with the customers, he
makes sketches, and all this in order to make a product which will delight and
emphasize the characteristics of its owner.

jewellery

Beata Dorota
Ciesielska

Beata Ciesielska
www.beata.ciesielska.net
www.ozdobyzesrebra.com
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Z opowiadań wiem, że w czasach wojennych dziadek robił swoim dzieciom buty
z drewna i wełny, piórniki, zabawki. Babcia szyła im lniane ubrania, przędła wełnę, tkała na krosnach chodniki, dywany. W mojej rodzinie zawsze ktoś coś dłubał,
dziergał, wyszywał, naprawiał, konstruował...
Beata Ciesielska wykonywała biżuterię na długo przed założeniem firmy, jednak
była to raczej biżuteria „hobbystyczna”, robiona dla znajomych, rodziny lub zwyczajnie do szuflady. Zawsze chciała uczyć się jubilerstwa, jednak po pierwsze – jak
sama przyznaje – nie ma korzeni jubilerskich, a po drugie – jest kobietą, co automatycznie dyskredytowało ją przy każdej próbie dostania się na naukę do mistrza,
czego – jak wspomina – zresztą, nikt nie ukrywał. Kiedy wreszcie zaistniała okazja, już jako bardzo dojrzała osoba zaczęła uczyć się obróbki metali szlachetnych
w każdym możliwie dostępnym dla niej miejscu, tj. na kursach jubilerskich, w prywatnej szkole złotniczej Antidotum, wytwórni jubilerskiej oraz szkole im. Jana Kilińskiego – liceum dla dorosłych w klasie o profilu złotnik-jubiler. W międzyczasie,
ponieważ musiała zainwestować pieniądze w niezbędny do pracy sprzęt, drogie
narzędzia i urządzenia oraz z myślą o sprzedaży swoich wyrobów, założyła działalność gospodarczą. Tak powstała jej firma, która istnieje już od trzech lat.
Beata Ciesielska pracuje w srebrze, złocie, ale też chętnie łączy srebro ze złotem
w jednym wyrobie i wykorzystuje naturalne kamienie jubilerskie lub kolorowe,
duże cyrkonie. Jej prace to zazwyczaj pojedyncze egzemplarze lub krótkie serie.
Wykonuje też biżuterię na zamówienia indywidualne.

złotnictwo, jubilerstwo

I know from family stories that in the war times my grandfather used to make wooden
and woollen shoes, pencil cases, and toys for children. My grandmother used to sew
linen clothes for them, weave wool, and cram rugs and carpets on a loom. In my family
we have always been tinkering, knitting, embroidering, mending, and constructing...
Beata Ciesielska had been making jewellery long before she started the company, yet
that jewellery was made only as a hobby; for friends, family, or simply to be hidden in
a drawer. She had always wanted to be trained for jewellery making, but, firstly – as
she admits herself – there has been no jewellers in her family. And secondly she is a
woman, which has always been a disparagement when she tried to be accepted by any
master for a training, and, as she mentions, no one particularly tried to hide it. When
finally an opportunity appeared, she, as already a very mature person, learned noble
metals processing in every place available, i.e. on jewellery courses, in a private goldsmithery school Antidotum, in a jeweller’s manufactory, and in Jan Kilinski school – a
high school for adults, in a class profile: goldsmithery-jewellery making. As she had to
invest in all the necessary equipment and expensive tools, and wanted to think about
selling her products, she established a business activity. This is how she established her
company, which has existed for three years now.
Beata Ciesielska works with silver and gold, and she is also fond of joining silver and
gold into a one product, using natural gemstones and colourful big cubic zirconias.
Her work includes mainly individual items or short series. She also makes jewellery
for individual orders.

goldsmithery, jewellery

Anna
Dąbrowska
Anna Dąbrowska
Anula Glass
+48 605 980 382
www.anulaglass.pl
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Zawsze sprawna manualnie, lubiłam „bawić się” rozmaitymi materiałami i narzędziami – wykonywać różne drobiazgi i prezenty. Z początku raczej pracowałam w miękkich materiałach
– wełna, sznurek, nici, tkaniny, kawałki skór. Pewnie dlatego, że tata był krawcem, a wujek
kuśnierzem.
Anna Dąbrowska z wykształcenia jest ekonomistką. Po blisko 20 latach pracy w bankowości
postanowiła poszukać czegoś innego, a ponieważ zawsze lubiła fotografować ludzi, konie,
obserwować emocje wynikające z ich wzajemnego kontaktu oraz uważnie przyglądać się otaczającej ją rzeczywistości, to jej poszukiwania kierowały się w stronę utrwalania tych doznań.
Dość przypadkowo trafiła na dwudniowe warsztaty witrażowe pod Poznaniem. Po powrocie
czuła, że jest to prawidłowy kierunek poszukiwań. Później był kurs zawodowy w Łodzi u mistrza witrażysty Grzegorza Gierłowskiego, kilka kolejnych warsztatów, a potem już nauka płynąca z praktyki.
Dla niej szkło (a zatem również witraż) jest materiałem, który daje mnóstwo możliwości w zakresie doznań wzrokowych w zależności od oświetlenia, pory dnia, pogody, nastroju. W swoich
pracach wykorzystuje też kamienie ozdobne – agaty, kwarce (ametysty, kwarc różowy, kryształ
górski). Uwielbia zabawę kolorem, formą i fakturą. Galanterię witrażową w technice Tiffaniego
wykonuje od czterech lat.
Wyroby (zawieszki, lampiony, lampy) Anny Dąbrowskiej trafiają do klientów z Polski, Japonii,
Chin, Danii, Szwecji, Francji, Serbii, Włoch, USA, Argentyny – przede wszystkim jako oryginalne prezenty czy to od Polaków dla ich znajomych w innych krajach, czy jako pamiątka z Polski.

witrażownictwo

I have always been manually skilled, and used to “play” with various materials and
tools, and make all sorts of gifts. In the beginning I worked with rather soft materials – wool, string, thread, fabric, pieces of leather. The reason was probably that ma
father was a tailor, and my grandfather – a furrier.
By education, Anna Dąbrowska is an economist. Having worked in banking for almost 20 years, she decided to look for something else. She always like to photograph
people and horses, to observe the emotions resulting from their relation, and to watch
closely the world around her, therefore she wanted to preserve these sensations.
Accidentally, she found herself at a two-day stained glass workshop near Poznań.
When she came back, she felt that this was the right direction. Later she went to a
professional course in Łódź with a stained glass master Grzegorz Gierłowski, then
several workshops more, and then the lessons she learnt from practising.
For her, glass (and therefore stained glass as well) is a material which gives plenty
opportunities for visual experience, depending on the lighting, time of day, weather,
and mood. In her work she also uses gemstones – agate, quartz (amethyst, rose
quartz, rock crystal). She likes to play with colour, form, and texture. She has been
using the Tiffany technique for four years to make stained glass.
Anna Dąbrowska’s products (pendants, lanterns, and lamps) purchasers abroad, for
example in Japan, China, Denmark, Sweden, France, Serbia, Italy, USA, Argentina –
mainly as original gifts from Polish people for their friends in other countries, or as
souvenirs from Poland.

stained glass

Ludomir
Domański
Pracownia Ramiarska i Pozłotnicza.
Ramy – Domański
ul. Nożownicza 6, Wrocław
www.ramy.com.pl
www.aurator.pl
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Wykonujemy ramy stylowe, repliki ram zabytkowych, unikalnych, złoconych, srebrzonych i malowanych za pomocą antycznych metod i technik, opartych na wzorach starych lub nowych, opracowanych w naszej pracowni – zawsze z dbałością o jakość i styl
pracy.
Firma Ramy – Domański powstała w 1978 roku we Wrocławiu jako Pracownia Pozłotnicza założona przez Annę i Ludomira Domańskich przy ulicy Nożowniczej. Od tamtej
pory wykonali bardzo dużo prac i wyrobów w szeroko rozumianej dziedzinie pozłotnictwa. Podstawowa specjalizacja zakładu to wykonywanie ram do obrazów i luster, oprawa
obrazów i konserwacja zabytkowych ram oraz złocenia. Ludomir Domański wraz z żoną
zajmują się oprawianiem obrazów olejnych, akrylowych, gwaszy, grafik, rysunków, reprodukcji, a także luster, telewizorów i wielu nietypowych obiektów. Zawsze starają się
dobrze doradzić swoim klientom, jak najlepiej dobrać oprawę do dzieła sztuki i wnętrza.
Wykonują restauracje antycznych ram, rzeźb, mebli złoconych oraz innych obiektów,
w tym także ołtarzy, ambon czy prospektów organowych w kościołach. Prace przez nich
wykonywane są zawsze zgodne z zasadami sztuki rzemiosła i etyki konserwatorskiej.
Ich zakład wykonuje złocenia w każdym materiale i technice, we wnętrzach mieszkań
i rezydencji, na meblach, pojazdach, kamiennych nagrobkach i rzeźbach, na wykuwanych, blaszanych i odlewanych w metalu ornamentach budowlanych, gipsowych ornamentach i fasadach budowli. Wyposażają w oprawy i lustra restauracje, kawiarnie,
banki, hotele, zakłady fryzjerskie, często współpracując z wyspecjalizowanymi firmami
w zakresie wystroju wnętrz.

pozłotnictwo, ramy do obrazów i luster, restauracja zabytków

We make stylish frames, as well as replicas of antique frames, which are
unique, gilded, silver-plated, and painted with antique methods and techniques, and old and new patterns prepared in our workshop – always with
attention to style and quality of our work.
The company Ramy – Domański was founded in Wroclaw in 1978 as Pracownia
Pozłotnicza (Gilding Workshop) started by Anna and Ludomir Domański on
Nożownicza street. Since then, they have made numerous works and products
in the field of gilding. The workshop’s basic specialization is making frames
for paintings and mirrors, framing paintings, restoring antiques frames, and
gilding. Ludomir Domański and his wife frame oil, acrylic, and gouache paintings, as well as graphics, drawings, reproductions, mirrors, TV sets, and other
unusual objects. They strive to always advise their customers, and match the
frame to the art piece and to the interior as well as possible. They restore antique frames, sculptures, gilded furniture, and other objects that include altars,
pulpits, or pipe organs in churches. Their work is always done accordingly to
the craft code and ethics of conservation.
The workshop offers gilding in every material and technique, inside flats and
mansions, on furniture, vehicles, gravestones, stone sculptures, construction
ornaments (carved, tin, and cast in metal), daub ornaments, and façades. They
equip restaurants, cafes, banks, hotels, and hairdresser’s with frames and mirrors, often in cooperation with companies that specialize in interior design.

gilding, painting and mirror frames, restoration

Julia
Drozd–Podbielska
Pracownia:
ul. Marszałkowska 17, lok. 44
haftart@interia.pl
www.haftart.pl
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Kiedy widzę przed sobą materiał gotowy do pracy, marzę o tym, by było
go więcej... Jedni mówią, że muszą wyjść z pracy, gdy się zdenerwują, ja
idę do pracy, by się zrelaksować.
Julia Drozd-Podbielska to mistrz haftu artystycznego. Prowadzi własną
pracownię haftu ręcznego od lat 80. Tworzy wyłącznie z zastosowaniem
tradycyjnych, ręcznych technik haftu, poświęcając się bez reszty temu
zajęciu, wymagającemu czasu i wielkiej cierpliwości. Z wielką skrupulatnością i mistrzostwem wykonuje haftowane elementy sztandarów, chorągwi, proporców, szat liturgicznych. Tworzy haftowane obrazy według
własnych projektów, haftowane kopie obrazów malowanych, jak również
konserwuje zabytkowe obiekty sztuki haftu.
Wykonała m.in. haftowane elementy tkanin obiciowych odtworzonego
z wielkim pietyzmem królewskiego łoża Stanisława Augusta Poniatowskiego w Zamku Królewskim w Warszawie. Jej syn mistrz Piotr Drozd,
oprócz tradycyjnych metod, stosuje również nowatorskie techniki haftu
komputerowego czy łączenia haftu z materiałami typu kamień lub skóra,
wykonując wspólne wyroby z mistrzami innych rzemiosł artystycznych.

hafciarstwo

When I see a fabric ready to be worked with, I wish there were more of
it... Some say they need to leave work when they are upset, and I go to
work to relax...
Julia Drozd-Podbielska is a master of artistic embroidery. She has run her
own embroidery workshop since 1980. She creates using only traditional,
manual embroidery techniques, and she devotes herself completely to
this activity, which requires time and great patience. She makes embroidered elements of banners, flags, pennants, and vestments meticulously
and with mastery. She creates embroidered images according to her own
designs, she makes embroidered copies of paintings, and she also restores
historical embroidery art pieces.
She has made i.a. embroidered elements of furniture-covering for the
Stanisław August Poniatowski’s bed, which was reconstructed with great
pietism in the Royal Castle in Warsaw. Her son, Master Piotr Drozd, apart
from traditional methods uses innovative techniques of computerized embroidery or combining embroidery with such materials as stone or leather,
and he makes his products in cooperation with masters of other handicrafts.

embroidery

Ilona Duszak

Studio „Ilona-Art”
ul. Żołny 61, lok. 2, 02-815 Warszawa
ilona.duszak@ilona-art.pl
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Projektowanie i tworzenie biżuterii są moją pasją od dawna, czystą radością w obcowaniu z kolorem, formą, fakturą. Utrwalam w biżuterii swoje
obserwacje, myśli i nastroje. Swoje prace wykonuję od podstaw ręcznie,
dlatego każda z nich jest niepowtarzalna.
Ilona Duszak – z wykształcenia automatyk i robotyk, audytor i kontroler wewnętrzny – obecnie ukończyła Szkołę Policealną dla Dorosłych
w Warszawie w klasie złotnik-jubiler, doskonaląc swój warsztat w nowej
dziedzinie działalności zawodowej, prowadzonej pod nazwą Studio „Ilona-Art” od 1 września 2011 roku.
Pracuje głównie w srebrze, innych metali szlachetnych jak złoto czy rod
używa do zdobienia swoich projektów, gdy chce uzyskać dodatkowe
efekty kolorystyczne i plastyczne.
Biżuteria artystyczna wytwarzana jest przez Ilonę Duszak tradycyjnymi
plastycznymi technikami jubilerskimi. Wszystkie wyroby są unikalne,
wykonywane w pojedynczych egzemplarzach. Istnieje możliwość zamówienia dzieł do nich podobnych (np. w innej kolorystyce lub o innych
wymiarach). Inspiracje dla swoich prac czerpie z takich źródeł jak m.in.
mitologia starożytnego Egiptu, legendy celtyckie czy też twórczość Claude’a Moneta.

jubilerstwo

Designing and creating jewellery has been my passion for a long time, it
is a pure joy of dealing with colour, form, and texture. In the jewellery, I
preserve my observations, thoughts, and moods. All my works are unique,
for they are hand-made by me from the beginning.
Ilona Duszak, by education automation and robotics specialist, as well as
an auditor and internal auditor, now completed a post-secondary school
for adults in Warsaw in a class goldsmith-jeweller, and perfected her craft
abilities in a new field of professional activity, under the name of “IlonaArt” studio from 1 September 2011.
She works mainly with silver, and uses other noble metals, such as gold or
rhodium, for decorating her projects when she desires additional colour
and artistic effects. Ilona Duszak makes her artistic jewellery with traditional artistic jewellery methods. All her works are unique and made in
single copies. There is a possibility of ordering similar pieces (e.g. in different colours and sizes). Inspirations for her work include mythology of
ancient Egypt, Celtic legends, and Claude Monet’s art.

jewellery

Zygmunt Antoni
i Maciej Dzierla
Zygmunt Antoni Dzierla
„Stolarstwo Art. Zygmunt Dzierla i Syn”
ul. Goplańska 28,
02-954 Warszawa
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stolarstwo

Od początku odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie bierzemy udział w odtworzeniu wyposażenia wnętrza. Wykonaliśmy już około 600 eksponatów do komnat zamkowych, w tym również ramy do galerii obrazów.
Firma „Stolarstwo Zygmunt Dzierla i Syn” istnieje od 1933 roku. Od roku 2006,
w którym zmarł senior rodziny, firmę prowadzi Zygmunt Dzierla wraz z synem Maciejem Zygmuntem. W roku 1986 Zygmunt Dzierla otrzymał tytuł mistrza Rzemiosł
Artystycznych od Ministra Kultury i Sztuki.
Od początku istnienia firma wykonuje meble i inne wyroby z drewna. W pracowni powstają przedmioty zarówno według wzorów własnych, jak i dostarczanych
przez klientów. Zygmunt i Maciej Dzierla odtwarzają meble z zachowanych szkiców, zdjęć lub fragmentów mebli. Projektują meble i wnętrza zgodnie z dawnymi
stylami oraz w stylu nowoczesnym. Wykonują rekonstrukcje wnętrz zabytkowych,
konserwują i wykonują renowację zabytkowych wyrobów z drewna.
Wykonali między innymi: komplet stylowych mebli stołowych dla ostatniego króla Grecji Konstantyna II, przebywającego we Włoszech, na zamówienie włoskiej
ambasady. W ich pracowni powstał również oryginał ramy według projektu z XVIII
wieku do portretu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w mundurze Szkoły
Kadetów. Król zaakceptował projekt, ale ramy nie zdążył zamówić ze względu na
rozbiory Polski. Obraz wisi obecnie w Zamku Królewskim w Warszawie. Za swoje
produkty Zygmunt i Maciej Dzierla otrzymali wiele złotych medali i innych wyróżnień na wystawach i targach zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Since the beginning of the reconstruction of the Royal Castle in Warsaw we participate in the furnishing of the interior. We have already made approximately 600
pieces for the castle chambers, including frames for the paintings gallery.
The company “Stolarstwo Zygmunt Dzierla i Syn” exists Since 1933. Since 2006,
when the senior of the family passed away, the company is run by Zygmunt Dzierla, along with his son, Maciej Zygmunt. In 1986 Zygmunt Dzierla received the
title of a Master of Arts and Crafts from the minister of culture and art.
Since its beginnings, the company makes furniture and other wooden products. In
the workshop, the products are made according to their own patterns, as well as
to those provided by customers. Zygmunt and Maciej Dzierla reproduce furniture
from preserved sketches, photos, or elements of furniture. They design furniture
and interiors according to the old styles, but also in the modern style. They reconstruct historical interiors, maintain, and renovate historical wooden products.
Among others, on the order of Italian embassy, they have made a set of stylish
dining room furniture for the last king of Greece, Constantine II, who resided in
Italy. An original frame, designed in the 18th century, which frames a portrait of
Stanisław August Poniatowski in a cadet school uniform, also comes from their
workshop. The king accepted the design of the frame, but it was not ordered because of the partitions of Poland. Now the painting hangs in the Royal Castle in
Warsaw. Zygmunt and Maciej Dzierla were awarded with numerous gold medals
and awards for their products, both at Polish exhibitions and fairs, and abroad.

carpentering

Małgorzata
i Józef Elis
Małgorzata i Józef Elis
ul. Nowogrodzka 18, 00-511 Warszawa
ul. Kartonowa 15, 04-781 Warszawa
www.elis.com.pl
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pozłotnictwo

Nasze wyroby są widoczne w najwyższych instytucjach państwowych,
ambasadach czy też w Watykanie. Kiedyś oprawialiśmy obraz, który był
ofiarowany J. Kennedy’emu.
Jan i Halina Rajewscy założyli zakład pozłotniczy w 1942 roku, następnie przejęła go ich córka – Małgorzata – wraz z mężem Józefem Elis. Po
wielu latach dołączyła do nich córka Barbara z mężem Piotrem Sałańskim.
W pracowni Artystyczne Ramy Stylowe wykonywane są ręcznie ramy
w ponad stu wzorach. Pokrywane są one metalem w kolorze złota
(w różnych odcieniach) lub karatowym, płatkowym złotem na pulmencie
(bolus). Proces powstawania rzeźbionej, złoconej ramy jest długi. Ramy
listwowe powstają głównie z sosny, ramy rzeźbione – z drzew liściastych: brzozy, lipy, kasztana. Drewno trzeba najpierw zagruntować, by
zatrzeć rysunek słojów. Kredę rozrobioną z klejem, o gęstości śmietany,
nakłada się pędzlem. Po kilku godzinach, gdy grunt wyschnie, trzeba go
wyszlifować. Cały proces trwa kilkanaście godzin.
Małgorzata i Józef Elis zajmują się także renowacją ram i mebli stylowych. W swojej firmie są w stanie wykonać także specjalne zamówienia.
Do takich np. należało oprawienie w ramę akwarium czy telewizora.
Małgorzata i Józef Elis lubią podejmować nowe wyzwania, dlatego zapraszają wszystkich do realizacji swoich pomysłów w ich zakładzie.

Our products can be seen in the highest state institutions, in the embassies, and in Vatican. Once we framed a painting that was later given to J.
Kennedy.
Jan and Halina Rajewski founded their gilding workshop in 1942, then
it was took over by their daughter, Małgorzata, and her husband, Józef
Elis. After many years they were joined by their daughter Barbara, and her
husband, Piotr Sałański.
In the workshop Artystyczne Ramy Stylowe (Artistic Stylish Frames),
frames are made in more than a hundred patterns. They are covered with
gold-coloured metal (in many shades), or with carat, gold flakes on an
Armenian bole. The process of making a sculpted and gilded frame is very
long. The shelf frames are made mainly of pine, the carved frames – of
deciduous trees such as a birch, a lime, or a chestnut tree. The wood has
to be grounded first, in order to cover the growth rings. Then chalk diluted
in a glue of a creamy thickness is applied with a brush. After several hours,
when the ground dries, it needs to be polished. The whole process takes
more than ten hours.
Małgorzata and Józef Elis also renovate frames and stylish furniture. They
also have a possibility of realising special orders. Such as, for example
framing an aquarium or a TV-set. They like new challenges, therefore they
invite everyone for realising all the ideas in their workshop.

gilding

Alfred Gabriel

PPHU Gabriel Alfred
ul. Dworcowa 29
44-145 Pilchowice k. Gliwic
gabriel@lampy-ga.pl
www.lampy-ga.pl
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Wykonujemy z reguły nietypowe aranżacje przestrzenne, dopasowując formę i wielkość oprawy do już istniejącej lub planowanej przestrzeni i jej aranżacji, do wyposażenia, przeznaczenia
i oczekiwanych efektów świetlnych. Każde pomieszczenie wymaga indywidualnego zaprojektowania i doboru stylowego oświetlenia – to właśnie czynimy.
Firma Alfreda Gabriela powstała w 1990 roku z pasji do kryształu i ekskluzywnych wyrobów.
Swoją pasję zaczął od wnikliwej analizy możliwości zastosowania kryształu we współczesnych
wyrobach luksusowych. Najszerszą gamę możliwości dostrzegł w produkcji i renowacji lamp
kryształowych. By pogłębić swoją wiedzę pan Gabriel udał się do Wiednia, gdzie praktykował
u starego mistrza, który zajmował się naprawą i renowacją starych lamp kryształowych. Następnie trafił pod opiekę Mistrza Zdeńka Duchonia, który wprowadził go w świat niezwykłych
doznań artystycznych, pokazując od kuchni tajniki produkcji i projektowania przepięknych
opraw. Ten okres nauki trwał około dwóch lat i był spełnieniem marzeń pana Gabriela, mimo
że pobyt za granicą oraz utrzymanie musiał sfinansować sam.
Współpraca Alfreda Gabriela i Mistrza Zdeńka Duchonia trwa do dziś, a stały kontakt przynosi
różnorodne wspólnie realizowane projekty, jak na przykład wykonanie kosza dla nowo powstającego Meczetu w Astanie – jednego z największych meczetów świata.
Alfred Gabriel ma również na koncie wiele renowacji prywatnych, m.in. na Jasnej Górze czy
w kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Cieszynie. Jak mówi twórca, jego wyroby
to wykonywane z pasją rękodzieła, oryginalne dzieła sztuki, produkowane z najlepszej jakości
materiałów. Dla jego zakładu każdy klient to nowy, indywidualny projekt, dostosowany do stylu
oraz wymiarów pomieszczenia. „Luksus na Twoją miarę” to motto, które przyświeca pracy Pana
Gabriela już od 1991 roku.

lampy kryształowe, mosiężne i mosiężno-kryształowe

We usually prepare unusual spatial arrangements, we match the form and size of the
framing to the existing or planned space and its arrangement, equipment, purpose and
expected light effects. Each room requires an individual design and selection of stylish
lighting – and this is exactly what we do.
Alfred Gabriel’s company was established in 1990 with a passion for crystal and exclusive
products. He begun with a thorough analysis of possible ways of using crystal in modern
luxurious products. He saw the widest range of possibilities in producing and renovating
crystal lamps. In order to broaden his knowledge, Mr. Gabriel went to Vienna, where he
practiced with an old master whose occupation was repairing and renovating old crystal
lamps. Then Mr. Gabriel was trained by a Master Zdenek Duchoń, who introduced him to
the world of unusual artistic experience, and showed him the secrets of manufacturing and
designing beautiful frames. The learning process took approximately two years and was
Mr. Gabriel’s dreams come true, even though he had to pay himself for the stay abroad.
The cooperation between Mr. Gabriel and Master Zdenek Duchoń continues, and their
constant contact brings various project they realize together, such as making a basket for a
new Mosque in Astana – one of the biggest mosques in the world.
Mr. Alfred Gabriel has also made many private renovations, including the one in Jasna
Góra, or a church in Cieszyn dedicated to Saint Mary Magdalene. As the author himself
says, his products are manufactured with passion, and they are original artwork produced
with best quality materials. For his workshop every Client is a new, individual project, arranged accordingly to the style and size of a room. “Tailor-made luxury” is the motto that
has guided Mr. Gabriel since 1991.

crystal, brass, and crystal-brass lamps

Monika
Gawryluk
Kamykimoniki.pl
Monika Gawryluk
Dworska 58D, 15-756 Białystok
www.kamykimoniki.pl
www.kamykimoniki.blogspot.com
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...tworzenie biżuterii artystycznej to nie tylko moja praca, ale przede
wszystkim radość i pasja!
Firma Moniki Gawryluk powstała we wrześniu 2011 roku, jednak początki pasji związanej z wytwarzaniem własnej biżuterii pojawiły się o wiele wcześniej. Jak mówi autorka prac, rutyna codziennego życia, mnóstwo obowiązków i stresów sprawiły, że zaczęła poszukiwać czegoś, co
pozwoliłoby oderwać się od przyziemnych problemów. Początki były
skromne – dwa naszyjniki i kilka par kolczyków. Bardzo spodobały się
najbliższym. Dało to Pani Monice motywację do tworzenia większej ilości biżuterii, a tym samym spełniania marzeń oraz dostarczania radości
nie tylko rodzinie i przyjaciołom, ale też wielu innym osobom. Jak podkreśla artystka, często tworzy poszczególne egzemplarze kolczyków lub
naszyjników z myślą o konkretnej osobie. Biżuteria Pani Moniki to idealny pomysł na prezent – nie istnieją dwa takie same wyroby, każdy pierścionek, bransoletka czy wisiorek to połączenie oryginalnego wzornictwa
z niepowtarzalnym designem. Wszystkie wyroby wykonywane są ręcznie
z najlepszych materiałów oraz starannie wyselekcjonowanych produktów
od zaufanych dostawców. Prace Pani Moniki cieszą się zainteresowaniem
nie tylko ze strony polskich klientów, poszczególne egzemplarze biżuterii
zakupione zostały przez osoby zamieszkujące w takich krajach jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

...making artistic jewellery is not only my job, most of all it is joy and
passion!
The company of Monika Gawryluk was established in September 2011,
but the beginnings of her passion connected to creating her own jewellery
date a lot earlier. As the author of the projects says – everyday routine,
numerous duties and stressful situations made her look for something that
would help her forget about mundane problems. The beginnings were
modest: two necklaces and several pairs of earrings. Her family liked
them. This motivated Mrs. Monika for creating more jewellery, and by
this for fulfilling her dreams and bringing joy not only for her family and
friends, but for other people too. As the artist emphasizes, she often creates particular earrings or necklaces for a particular person. Mrs. Monika’s
jewellery is a perfect idea for a gift – no products are identical, every
ring, bracelet or pendant includes an original and unique design. All the
products are hand-made from the finest materials and products carefully
selected from trusted suppliers. Mrs. Monika’s work is appreciated not
only by Polish customers. Several pieces of jewellery were purchased
by residents of such countries as Germany, United States, Canada, and
United Arab Emirates.

jewellery

Tomasz Gil

TOMGRAV
grawerstwo, jubilerstwo, metaloplastyka
www.tomgrav.pl
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Wyroby jedyne i niepowtarzalne powstają w mojej pracowni nie tylko dzięki stosowaniu metod dawnego rzemiosła, ale także dzięki temu, że oddaję się bez reszty
wszystkiemu, co tworzę.
Tomasz Gil w swoim zawodzie pracuje od 1992 r. Samodzielnie budował krok po
kroku swój warsztat pracy. Miał wsparcie rodziny i szczęście do ludzi, których nie
zabrakło w chwilach kryzysowych. Pielęgnuje pogląd, że nie ma nic cenniejszego od
możliwości wykonywania pracy, którą się kocha, która jest czynnikiem nieustannego
rozwoju i nie służy wyłącznie satysfakcji własnej, ale także drugiemu człowiekowi.
Chciałby doczekać czasów, kiedy polscy rzemieślnicy będą docenieni w kraju,
w którym żyją i tworzą, zaś koszty utrzymania małych firm nie będą skłaniały ich
właścicieli do rezygnacji z własnej działalności. Pragnie otworzyć ludzi na wartościowe rzeczy, a tym samym powstrzymać ich przed wyborem tandety, która zapełnia systematycznie rynek i bardziej niż myślą rujnuje ich portfele. Czerpie satysfakcję
z przedmiotów, jakie miał okazję wykonać dla ludzi sławnych, choć nie jest to czynnikiem warunkującym jego poczucie własnej wartości. W chwilach kryzysowych
odnajduje w pamięci sytuacje niezwykłe – choćby możliwość wykonania i podarowania prezentu ulubionemu gitarzyście z Dire Straits – Markowi Knopflerowi, by
dalej miał siłę i motywację, żeby istnieć i tworzyć.
Wyceniając swoje wyroby kieruje się nie tylko ich rzeczywistą wartością – często
uwzględnia też aspekt ludzki, co pozwala mu zyskać coś wartościowszego niż pieniądze – wiernego klienta i ludzką wdzięczność, która nie ma ceny.

The products that are made in my workshop are unique not only because I use old
craft methods, but also because I dedicate myself completely to everything I create.
Tomasz Gil has been working in the profession since 1992. Being aware of his talent, he developed his skills individually, step by step. He had his family’s support
and was lucky with people, who were there for him in the moments of crisis. He
cherishes the opinion that there is nothing more valuable than a job which we love,
which constantly makes us develop, and which serves not only sour satisfaction,
but also other people.
He wishes to live to the times when Polish craftsmen would be appreciated in the
country they live and create in, and when the costs of maintaining a small business
would not make the owner give up their own activity. He wants to make people
open to valuable goods, and thus keep them from choosing trumpery, which fills
the market and ruins their wallets more then they imagine. He is satisfied with the
products he was able to make for famous people, although this a factor for his selfesteem. In the moments of crisis he reminisces the unusual situations – for example
when he had the opportunity to make a present for his favourite guitarist of the
Dire Straits, Mark Knopfler, in order to give him strength and motivation for further
existence and creation.
When he values his products he considers not only their actual value; he often considers the human aspect, and this helps him obtain something more precious than
money: loyal customers and people’s gratefulness, which is priceless.

engraving

Jarosław Głod

Jarosław Głod malarstwo
ul. Mickiewicza 38/20, 15-232 Białystok
www.art.bialystok.pl
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Najtrudniejsze jest uzyskanie odpowiedniej ceny za swoją pracę. Ceny są zaniżone
przez oleodruki, najczęściej z Chin, tanie prace hobbystyczne lub amatorskie, nieuczciwe prace będące zamalowanymi wydrukami.
Rysunku Jarosław Głod uczył się na prywatnych lekcjach przed egzaminem wstępnym na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. W trakcie studiów nauczył
się technik malarskich, jednak potem przez wiele lat nie malował i wykonywał różne
zawody w kraju i za granicą.
Gdy pracował w banku, kolega z pracy namówił go do malowania, zaczął więc rozprowadzać akwarele i grafiki wśród współpracowników i znajomych. Gdy objęła go
redukcja etatów i nie mógł znaleźć pracy, postanowił zająć się malowaniem na poważnie. Pierwsze lata były bardzo ciężkie, ale obecnie Pan Jarosław ma stałych klientów i dużo zamówień na obrazy. Wykonał, na przykład, kopie serii 8 akwarel rodziny
Gniewoszów, które Juliusz Kossak wykonał na zamówienie Stanisława Gniewosza.
Kopie zamówił u niego Pan Michał Gniewosz (wnuk Stanisława). Znalazł akwarele
Pana Jarosława w internecie i postanowił zlecić odtworzenie kolekcji, z której część
obrazów jest obecnie w muzeach, a część zaginęła.
Dla Jarosława Głoda malowanie jest pasją i jednocześnie sposobem na życie. Jak
sam mówi, w każdą pracę wkłada dużo serca, nie dzieli ich na lepsze i gorsze. Każda najmniejsza akwarela jest dla niego równie ważna jak duży obraz olejny. Dzięki
różnorodności technik i tematów obrazy pasują do wnętrz zarówno tradycyjnych, jak
i nowoczesnych – są doskonałym elementem wystroju oraz oryginalnym prezentem.

The most difficult part is to obtain the right price for a work. The prices are lowered
because of the chromolithographs, which are most often from China, cheap hobby and
amateur paintings, and unfair paintings that are in fact prints painted out.
Jarosław Głod took private drawing lessons before an entrance exam to the Faculty of
Architecture at the Białystok University of Technology. During his studies, he had learnt
painting techniques, but then he did not paint for several years, and he worked in many
professions both in the country and abroad.
When he worked in a bank, a colleague persuaded him to paint, so he started to sell
graphics and watercolours among his colleagues and friends. When he suffered redundancy at work and could not find a new job, he decided to paint seriously. The first years
were really hard, but now he has a lot of regular customers and receives many orders for
paintings. For example, he has made copies of a series of 8 watercolours of Gniewosz
family, which originally were made by Juliusz Kossak on Stanisław Gniewosz’s order.
The copies were ordered by Mr. Michał Gniewosz (Stanisław’s grandson). He found Mr.
Jarosław’s watercolours in the internet, and decided to order a reproduction of the collection, of which many paintings are in museums, and some are missing.
For Jarosław Głod, painting is a passion and a way of life at the same time. As he says,
he puts his heart into every work, and he does not classify them as better or worse. Each
watercolour, even the smallest one, is of the same importance as a big oil painting. Since
the techniques and themes of the paintings are diverse, they match both traditional and
modern interiors. They make perfect decorations and an original gifts.

painting

Adam
Gołembowski

Adam Gołembowski
ul. Krańcowa 6, 61-021 Poznań
pracownia@witrazepoznan.pl
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W mojej pracowni powstały witraże do ok. 100 kościołów w Polsce,
Niemczech, Włoszech, Holandii i Rumunii.
Adam Gołembowski pracuje w zawodzie już 45 lat. Naukę pobierał u mistrza Ryszarda Janka w Poznaniu. W 1978 roku zdał egzamin mistrzowski. Od 1983 roku prowadzi własną firmę, w której wyszkolił 10 uczniów.
Również jego syn Przemysław, który ukończył liceum plastyczne oraz
studia artystyczne, wyuczył się zawodu w pracowni ojca i do dzisiaj pracują razem. Przez 4 lata pracował jako nauczyciel witrażu w Wyższej
Szkole Sztuki Stosowanej. Jest także członkiem Krajowej Komisji Artystyczno-Etnograficznej. Od 1991 jest przewodniczącym Zespołu Rzemiosł Artystycznych w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej. Czwartą
kadencję pełni funkcję podcechmistrza Cechu Rzemiosł Budowlanych
w Poznaniu. Od 2001 r. jest członkiem Rady Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Od 2006 r. pełni funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiej
Komisji Rzemiosł Artystycznych Związku Rzemiosła Polskiego.
Adam Gołembowski wykonał witraże do obiektów tak znanych jak Bazylika w Licheniu, Skałka Krakowska, katedry w Poznaniu i Szczecinie czy
zamek poznański. Swoje prace prezentował na wystawach w kraju i za
granicą, zdobywając wiele medali i wyróżnień.

In my workshop we have created stained glass for approximately 100 churches in
Poland, Germany, Italy, Netherlands, and Romania.
Adam Golembowski has been working in the profession for 45 years. He was
trained by a master Ryszard Janek in Poznań. In 1978 he passed a master exam.
Since 1983 he has been running his own business and he has trained 10 apprentices. His son, Przemysław, who completed an Art High School and art studies, has
learnt the profession in his father’s workshop and they have been working together
ever since. He worked for 4 years as a stained glass teacher in Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej (College of Applied Arts). He is also a member of Krajowa Komisja
Artystyczno-Etnograficzna (The National Artistic and Etnographic Commission).
Since 1991 he has been a Chairman of Zespół Rzemiosł Artystycznych (Artistic
Crafts Group) in Wielkopolska Izba Rzemieślnicza (Crafts Society of Greater Poland). It is now his fourth term as a Sub-head guildsman in the Cech Rzemiosł
Budowlanych (Construction Crafts Guild) in Poznań. Since 2001 he has been a
council member in Wielkopolska Izba Rzemieślnicza. Since 2006 he has been a
Chairman of Ogólnopolska Komisja Rzemiosł Artystycznych Związku Rzemiosła
Polskiego (National Committee of Art Crafts in the Polish Crafts Society).
Adam Golembowski has made stained glass for places of great popularity, such as
Bazylika w Licheniu (Basilica of Licheń), Skałka Krakowska, cathedrals in Poznań
and Szczecin, or castle in Poznań. His work has been exhibited both in Poland
and abroad, and he achieved many medals and awards.

stained glass making

Marek Górski

Al. Wojska Polskiego 25
05-800 Pruszków
www.zegary.com.pl
mwgorski@wp.pl

Jeden z wpisów do Księgi Pamiątkowej Marka Górskiego:
„Panu Markowi Górskiemu bardzo serdecznie dziękuję za naprawę zegarka, którą polecono mi
w Paryżu dn. 2.01.99 r.”
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Rodzinna firma została założona w 1947 r. w Pruszkowie przez ojca Marka Górskiego – Henryka
Górskiego – następnie prowadzona od 1977 r. przez Marka Górskiego, absolwenta Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Od 1998 r. Marek Górski pracuje wraz
z synem Bartłomiejem – mistrzem zegarmistrzostwa, a od 2003 r. z synową Magdaleną Górską
– czeladnikiem.
Przygoda Marka Górskiego z zegarami wieżowymi rozpoczęła się w 1972 r. uczestnictwem
przy pracach konstrukcyjnych zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Stary zegar uległ
zniszczeniu we wrześniu 1939 r. podczas pożaru. Wskazówki zatrzymały się na godzinie 11.15
i tę godzinę wskazywały aż do całkowitego zniszczenia Wieży Zegarowej w 1944 r. Wiadomo
było tylko, że to zegar mechaniczny. Zadaniem Marka Górskiego było wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej mechanizmu nowego zegara. Po dwóch latach prac powstał mechanizm,
składający się z ok. 1000 części wykonanych przez rzemieślników warszawskich. Zegar składa
się z trzech głównych podzespołów: mechanizmu chodu z regulatorem wahadłowym, napędzającego wskazówki na czterech tarczach, mechanizmu bicia kwadransów i mechanizmu bicia
godzin. Mechanizmy te napędzane są grawitacyjnie (obciążnikami), podciąganymi samoczynnie
co godzinę za pomocą silnika elektrycznego (dawniej nakręcanie odbywało się ręcznie). Kwadranse i godziny wydzwaniane są na dwóch dzwonach. Większy, o masie 860 kg, sygnalizuje
godziny a mniejszy, 440 kg, kwadranse. Dzwony odlane zostały w pracowni ludwisarskiej Antoniego Kruszewskiego z Węgrowa. Zegar został uroczyście uruchomiony w 1974 r. jako pierwsze
działające urządzenie w odbudowującym się Zamku Królewskim w Warszawie.
Firma ma na koncie budowę kilkudziesięciu zegarów wieżowych i elektrycznych – jak wyglądają, można obejrzeć na stronie internetowej. Marek Górski opiekuje się również zegarami
osób prywatnych, m.in. Ireny Santor, Elżbiety Starosteckiej, Włodzimierza Korcza, Anny Popek,
Daniela Olbrychskiego, Cezarego Pazury.

An entry from Marek Górski’s visitor’s book:
“I thank Mr. Marek Górski for repairing my watch, which I was recommended to do in Paris,
on 2.01.99”
The family business was founded in 1947 in Pruszków by Marek Górski’s father, Henryk
Górski, and then since 1977 it has been run by Marek Górski, a graduate of the Faculty
of Precision Mechanics at the Warsaw University of Technology. Since 1998, Marek has
worked with his son, Bartłomiej, a master watch and clock maker, and since 2003 – with his
daughter-in-law Magdalena Górska, a journeywoman.
Marek Górski’s adventure with turret clocks started in 1972 , when he participated in the
construction work of the clock at the Royal Castle in Warsaw. The old clock was destroyed
in September 1939 during a fire. The clock’s hands stopped at 11:15, and they showed this
hour until the complete destruction of the Clock Tower in 1944. The only piece of information was that it was a mechanical clock. Marek Górski’s task was to prepare documentation
about the construction of the new clock’s mechanism. After a two year’s work the mechanism was ready. It was made of approximately 1000 parts, produced by Warsaw craftsmen.
The clock consists of three main components: a working mechanism with a pendulum regulation, which powers the hands on the three main clock faces, the mechanism for striking
the quarters, and the mechanism for striking the hours. All the mechanisms are powered by
gravitation, with a weight which is moved up every hour by an electric motor (formerly the
winding up was done manually). The quarters and the hours are rang by two bells. The bigger one, which weighs 860kg, indicates hours, and the smaller one (440kg) – quarters. The
bells were cast by Antoni Kruszewski, a bellfounder from Węgrów. The clock was activated
officially in 1974, as the first working device at the reconstructed Royal Castle in Warsaw.
The company has made several dozen clocks, both turret and electric ones. Their pictures
can be found on the website. Moreover, Marek Górski looks after clocks that belong to
private persons, i.a.: Irena Santor, Elżbieta Starostecka, Włodzimierz Korcz, Anna Popek,
Daniel Olbrychski, or Cezary Pazura, who are all Polish artists.

clockmaker

Małgorzata
Grzelak
Pracownia Haftu Artystycznego
Małgorzata Grzelak
ul. Kilińskiego 11/1, Poznań
www.pha.poznan.pl
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Przez ponad dwadzieścia lat firma wypracowała kilka unikalnych technik haftu
gwarantujących wysoką wytrzymałość i długą żywotność.
Pracownia Małgorzaty Grzelak mieści się w Poznaniu przy ul. Kilińskiego 11/1
i istnieje od 1981 roku. Małgorzata Grzelak w swoim zawodzie pracuje od
1973 roku. Od 1981 roku należy do Cechu Rzemiosł Włókienniczych oraz pełni funkcję przewodniczącej w komisji egzaminacyjnej w zawodzie hafciarstwo.
Jej prace zostały wyróżnione takimi nagrodami jak brązowa, srebrna i złota odznaka rzemiosła, srebrny i złoty medal Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła
polskiego oraz Złoty Laur Małej i Średniej Przedsiębiorczości.
Jako mistrz haftu artystycznego zajmuje się wytwarzaniem oraz renowacją starych, zabytkowych dzieł: sztandarów, chorągwi, antypedii, obrazów, ornatów,
kap, stuł, dalmatyk, baldachimów, proporcy, ksiąg i herbarzy. Małgorzata Grzelak wykonała renowację 200-letniego antypedium katedry Gnieźnieńskiej oraz
mundurów, czap, sztandarów gwardii reprezentacyjnej Fryderyka Wilhelma,
a także odrestaurowała kapy z 1713 i 1815 roku dla Bazyliki Farnej w Poznaniu.
Firma swoje dzieła ręcznego haftu artystycznego prezentuje w kraju i na świecie. Bierze udział w wystawach i targach w Polsce, a także w Hiszpanii, Francji,
Holandii, Niemczech.

For over twenty years, the company has developed several unique embroidery techniques which ensure strength and long life of the products.
Małgorzata Grzelak’s workshop is situated in Poznan, on Kilinskiego 11/1
street, and exists since 1981. As the company’s owner, she has worked
in the profession since 1973. Since 1981 she is a member of the Guild of
Textile Crafts, and she is a chairwoman of a board of examiners in the embroidery profession. Her works have been awarded such prizes as bronze,
silver and gold Craft badge, silver and gold medal of Jan Kilinski for her
contribution to Polish crafts, and a Gold Laurel for Small and Medium
Enterprises.
As a master of artistic embroidery, she makes and renovates old historical
art pieces, such as banners, flags, antependia, paintings, chasubles, copes,
stoles, dalmatics, baldachins, pennons, books, and armorials. Małgorzata
Grzelak has renovated a 200 years old antependium of a Gniezno Cathedral, as well as uniforms, caps, and banners of a representative guard of
Frederick William. She has also renovated copes from 1713 and 1815 for
a Parish Basilica in Poznań.
Her company exhibits its artistic handmade embroidery in the country
and abroad. They participate in exhibitions and fares in Poland, as well as
in Spain, France, Netherlands, and Germany.

embroidery

Wanda Kasprzak

ul. Warszawska 2/12
42-200 Częstochowa
wandasuknie@gmail.com
www.wandasuknie.pl

46

krawiectwo

Artystyczny Salon Ślubny Wanda to gwarancja spełnienia Twoich marzeń.
Ukoronowanie Twojego piękna.
Salon Artystyczny Wanda jest firmą rodzinną założoną w 1981 roku.
Wanda Kasprzak jest stylistką oraz mistrzynią krawiectwa, mąż pani Wandy – Marian zajmuje się księgowością firmy, a jej córka Wioletta prowadzi
salon – Centrum Mody Ślubnej.
Wanda Kasprzak specjalizuje się w projektowaniu, stylizacji i ręcznym,
artystycznym wykonawstwie sukien ślubnych i wieczorowych. Z wielką
fachowością i wyobraźnią wyczarowuje ubiory mogące zaspokoić najwybredniejsze gusta klientek. Z roku na rok tworzy nowe kolekcje według aktualnych trendów mody światowej, bazę zaś stanowią najwyższej
jakości tkaniny, między innymi satyny, organzy, atłasy, koronki francuskie
oraz weneckie.
Artystyczny Salon Ślubny Wanda cieszy się popularnością na całym świecie, stroje w nim wykonane trafiły do Brazylii, Australii oraz USA, a także do rodziny Romanowów czy też przedstawicieli Episkopatu Polski.
Rzetelność i doświadczenie pracowników są źródłem sukcesu firmy pani
Wandy.

Artistic Wedding Salon (Artystyczny Salon Ślubny) Wanda is a guarantee
of fulfilling your dreams. A crown to your beauty.
Artistic Salon (Salon Artystyczny) Wanda is a family business, established
in 1981. Wanda Kasprzak is a stylist, a master of tailoring, her husband
Marian does the company’s accounting, and her daughter Wioletta runs
the salon – Centrum Mody Ślubnej (Centre of Bridal Fashion).
Wanda Kasprzak specialises in design, stylisation, and artistic hand-making of wedding and evening dresses. She creates clothes that can satisfy
the most fastidious customers, and she does it with great skill and imagination. Every year she prepares new collections according to the latest trends
in world fashion. The basis is constituted by highest quality fabrics, that
include satin, organza, and French and Venetian laces.
Artystyczny Salon Ślubny Wanda is popular around the world, its dresses
have been sent to Brazil, Australia, and USA, as well as to the Romanov
family or representatives of the Polish Episcopate. The reliability and experience of the workers are the source of Mrs. Wanda’s company’s success.

tailoring

Karol Kowalski

Amber-Silver-Gold Złotnictwo
Karol Kowalski
ul. Wolności 1a, Gdynia
+48 58 621 17 50
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jubilerstwo

Od blisko dwudziestu pięciu lat prowadzę pracownię złotniczą Amber-Silver-Gold w Gdyni. Od początku swojej działalności jestem członkiem
cechu w Gdyni i aktywnie uczestniczę w życiu organizacji rzemiosła.
Karol Kowalski w zawodzie pracuje od 1972 roku, pracownię założył
w 1982 roku. Uzyskał dyplomy mistrzowskie w trzech zawodach rzemieślniczych, tj. złotnictwo, grawerstwo oraz wytwarzanie wyrobów z bursztynu. W 2007 roku uzyskał tytuł Złotnika Roku oraz Medal Świętego Eligiusza.
Prowadząc zakład złotniczy Karol Kowalski zajmuje się jednocześnie
szkoleniem uczniów, których prace często prezentowane są na wystawach i konkursach. Jego firma pojawia się na targach i wystawach branżowych nie tylko w Polsce, ale także m.in. w Hamburgu, Bremen i Bresci.
Jest współtwórcą idei organizowania corocznych konkursów dla złotników
i jubilerów pod nazwą „Złoto i Srebro w Rzemiośle” oraz „Bursztynowe
Rzemiosło” – jego firma sponsoruje nagrody dla laureatów.
Doskonałe opanowanie techniki i znajomość kruszców pozwalają Mistrzowi koncentrować się na emocjach, które przekazuje w swoich dziełach.
Pracownia oferuje ręczne wykonanie biżuterii złotej i srebrnej według projektów własnych lub powierzonych, obrączki ślubne, a także pierścionki
zaręczynowe, naprawę biżuterii antycznej, renowację naczyń liturgicznych oraz realizację nietypowych zamówień.

I have run a goldsmither’s studio Amber-Silver-Gold in Gdynia for almost
twenty five years. I have been a member of a guild in Gdynia since I began
my professional activity and I actively participate in the handicraft organisation’s life.
Karol Kowalski has worked in the profession since 1972, and he opened his
workshop in 1982. He got master’s diplomas in three handicrafts, that is in
goldsmithery, engraving, and amber manufacturing. In 2007 he was awarded
the title of Złotnik Roku (Goldsmith of the Year) and a Medal of Saint Eligius.
Apart from running a goldsmither’s workshop, Karol Kowalski trains students,
whose works are often presented on exhibitions and competitions. His company participates in fairs and trade exhibitions not only in Poland, but also for
example in Hamburg, Bremen, or Brescia. He co-founded the idea of organising annual competitions for goldsmithers and jewellers called “Złoto i Srebro
w Rzemiośle” (Gold and Silver in Handicraft) and “Bursztynowe Rzemiosło”
(Amber Handicraft) – his company sponsors prizes for the winners.
A perfect skill and knowledge about metals allows the Master to focus on
emotions transmitted by his work.
The workshop offers making gold and silver jewellery by hand, according to
both own and entrusted designs, wedding and engagement rings, reparation
of antique jewellery, renovation of liturgical vessels, and realisation of unusual orders.

jewellery

Julia Kozłowska–
–Polowiec

Julia Kozłowska–Polowiec
www.juliakozlowska.pl
info@juliakozlowska.pl
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Projektowanie zróżnicowanych splotów i dobieranie odpowiednich
przędz pozwala mi stworzyć ubiory i dodatki, o jakich marzysz, ale nigdzie nie możesz ich znaleźć.
Julia Kozłowska–Polowiec oferuje gotowe, wykreowane przez siebie produkty, chętnie tworzy również projekty razem z klientami. Inspiracje do
powstania dzianiny mogą być wszędzie, ale, jak twierdzi, najpiękniejsze
wzory podpowiada jej natura. Kora drzewa, liście, zboże w polu, morski
pejzaż… to wszystko może być inspiracją dla ciekawych struktur dziewiarskich, które stają się punktem wyjścia do zaprojektowania niepowtarzalnego ubioru czy dodatku. Julia Kozłowska-Polowiec szuka odpowiednich przędz, które użyte w danym splocie dadzą unikalny efekt.
Jej dzianiny powstają na półautomatycznej maszynie dziewiarskiej. Daje
jej to możliwość łączenia wielu wzorów, jednocześnie ma kontrolę nad
każdym szczegółem i może w każdym momencie dodać coś od siebie.
Przykłada także dużą wagę do detali. Dopiero mając przed oczami dzianinę planuje, w czym najlepiej by się prezentowała – w formie swetra,
poncza czy szala. Lubi wykańczać dany produkt ręcznie. Wykorzystuje
resztki dzianin i przędz do wykonania dodatków, np. pochewki na komórkę, korali czy torebki. Lubi żywe kolory, melanże i wielorakość przędz.

dzianina

Designing diverse weaves and selecting the right yarn helps me create
clothes and accessories you have always dreamt of, but could not find
them.
Julia Kozłowska–Polowiec creates ready-made products, and also is willing to make designs along with her customers. Inspirations for her knitwear are everywhere, but she claims that the most beautiful patterns are
inspired by nature. A tree bark, foliage, a field of crop, a sea landscape...
all this may inspire interesting knit structures, which become a starting
point for designing. Julia Kozłowska-Polowiec searches for appropriate
yarns which, along with the selected weave would give a unique effect.
Her knitwear is made on a semi-automatic knitting machine. This gives
her an opportunity to combine patterns, to control every detail, and to
add some personal elements when she wants to. She is very meticulous.
Only when she sees the knit is she able to plan in which way to use it: as
a sweater, a poncho, or a shawl. She likes to finish every product by hand.
She uses the remaining knits and weaves to make accessories, such as cell
phone sheaths, beads, or bags. She likes vivid colours, melanges, and the
diversity of weaves.

knit

Bożena
Kucharczyk

Bożena Kucharczyk
www.art-mode.pl
pracownia-art-mode.blogspot.com

52

Jeśli jesteś osobą preferującą ekologiczny styl życia oraz ceniącą indywidualizm, to wytwarzane przeze mnie produkty są dla ciebie.
Z zawodu jest czeladnikiem krawiectwa lekkiego. Przez ponad 20 lat
pracowała w branży krawieckiej, w tym 10 lat prowadziła własną firmę
krawiecką. Jej fascynacja filcem narodziła się jakieś 5 lat temu. Urzekła ją
niezwykła forma wyrobów filcowych i możliwości techniki filcowania na
mokro. Postanowiła ukończyć kurs filcowania. Od tej pory wytwarzanie
przedmiotów z tej tkaniny jest jej wielką pasją.
W jej pracowni powstają filcowe ubrania, torebki oraz dodatki począwszy od biżuterii po szale, a także kapelusze. Wszystkie prace wykonane
są pracochłonną metodą filcowania na mokro. Głównym materiałem,
z którego powstają wyroby, jest ekskluzywny gatunek czesanki wełnianej
merynos australijski. Dodatkowo w odzieży i szalach występuje połączenie wełny z jedwabiem naturalnym. W torebkach stosowana jest skóra.
Pracownia realizuje zamówienia indywidualne.

rękodzieło artystyczne – filc

If you prefer an ecological lifestyle and appreciate individualism, then my
products are for you.
Bożena Kucharczyk’s profession is a dressmaking journeyman. She has
worked in tailoring for over 20 years, and has run her own business for
10 years. Her fascination with felt started about 5 years ago. She was
captivated by an unusual form of felt products, and the possibilities given
by the technique of wet felting. She decided to complete a felting course.
Since then, making objects of this fabric is a great passion of hers.
Felt clothes, handbags, accessories from jewellery to shawls, and hats, are
all made in her workshop. All her works are made with a laborious technique of wet felting. The main material for her products is an exclusive
kind of worsted wool, Australian Merino. In her clothes and shawls there
is also a combination of wool and natural silk. For her handbags, she uses
leather.
The workshop accepts individual orders.

arts and crafts – felt

Urszula Kurtiak
i Edward Ley
Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley
Koszalin, ul. Szczecińska 1
www.kurtiak-ley.pl
+48 22 100 62 12, +48 603 123 489

Jeżeli książka może być dziełem sztuki, to Urszula Kurtiak i Edward Ley podnieśli ją na najwyższy poziom – Czesław Miłosz
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Urszula Kurtiak w zawodzie pracuje od 1985 roku. Wydawnictwo założyła wraz z mężem
Edwardem Ley w 1989 r. Introligatorstwa artystycznego uczyła się w słynnej szkole Centro del
bel Libro w Asconie w Szwajcarii. Fundacja Pro Helvetia i rząd francuski przyznali jej stypendia
na pogłębianie wiedzy z zakresu sztuki introligatorskiej.
Przy Wydawnictwie Artystycznym Kurtiak i Ley powstała Szkoła Introligatorstwa Artystycznego, a także Muzeum Sztuki Książki.
Specjalnością wydawnictwa są artystyczne wielojęzyczne książki bibliofilskie w limitowanych
edycjach, drukowane na papierach czerpanych i artystycznych. Egzemplarze są ręcznie oprawiane w skóry i inne materiały szlachetne. Do najsłynniejszych edycji należą m.in. „Trylogia”
H. Sienkiewicza, „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza. Kultowymi książkami stały się pachnące tomiki poetyckie M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i H. Poświatowskiej, a ostatnio „Pamiętniki
Adama i Ewy” M. Twaina w nowatorskiej, opatentowanej formie książki-obrazu. Dużym zainteresowaniem cieszą się też całe kolekcje i kompletne księgozbiory w skórze do bibliotek
domowych.
Wydawnictwo zdobyło liczne nagrody m.in. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2009, Lider Innowacji i Rozwoju 2011, Medal PTWK, Gifts of the Year 2010 i 2011,
Produkt Roku 2011, Mikroprzedsiębiorca Roku 2012.
Kancelaria Prezydenta RP, Premiera, Polska Rada Biznesu oraz firmy takie jak IBM, HP i wiele
innych często kupują wydane przez Kurtiak i Ley książki jako wyjątkowe prezenty firmowe. Tak
znakomite postaci jak Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz przywódcy wielu krajów byli nimi obdarowywani. Koneserzy, bibliofile, miłośnicy sztuki kolekcjonują je już od ponad 25 lat. Często
traktują je jako dobrą lokatę kapitału. Wiele z nich znalazło się w zbiorach najważniejszych
bibliotek z całego świata.

edytorstwo, introligatorstwo

If a book may be a work of art, then Urszula Kurtiak and Edward Ley have raised it to the
highest level. - Czesław Miłosz
Urszula Kurtiak has worked in the profession since 1985. She founded the publishing house
along with her husband Edward Ley in 1989. She studied artistic bookbinding in a famous
school Centro del bel Libro in Astona, Switzerland. The Pro Helvetia foundation, as well as
the French Government awarded her with scholarships for deepening her knowledge in the
art of bookbinding.
Apart from the Wydawnictwo Artystyczne Kurtiak i Ley (Kurtiak & Ley Artistic Publishing
House) they also founded an Artistic Bookbinging School and a Museum of Book Art.
The Publishing House’s specialty are artistic multi-lingual bibliophil books in limited editions, which are printed on vat paper, and artistic paper. The copies are framed by hand in
leather and other precious materials. The most popular editions include the Trilogy by H.
Sienkiewicz and Pan Tadeusz by A. Mickiewicz. The scented chapbooks with the poetry of
M. Pawlikowska-Jasnorzewska and H. Poświatowska, as well as The Diaries of Adam and
Eve by M. Twain in an innovative, patented form of a book-painting, have gained a stunning
popularity. The collections of books in leather for private libraries are also very successful.
The Publishing House were awarded numerous prizes, including the Gold Medal on the
Poznań International Fair 2009, the Leader of Innovation and Development 2011, the Medal of PTWK (Polish Society of Publishers), Gifts of the Year 2010 and 2011, the Product of
the Year 2011, and the Microentrepreneur of the Year 2012.
The President’s Chancellary, the Prime Minister’s Chancellary, the Polish Business Roundtable, and such companies as IBM, HP, and others, often buy Kurtiak and Ley’s book for
extraordinary business gifts. Such outstanding figures as the Pope John Paul II, Benedict
XVI, and leaders of many countries have been presented with them. The connoisseurs, bibliophils, and art lovers, have been collecting them for over 25 years. They almost consider
the books a good capital investment. Many can be found in the most important libraries all
over the world.

editing, bookbinding

Marcin Litwa

marcinlitwa.glass@gmail.com
www.glassandceramic.carbonmade.com
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Zajmuję się wykonywaniem biżuterii wychodzącej poza ogólnoprzyjęte
standardy. Staram się odnaleźć dla niej nowe, alternatywne zastosowanie.
Jednym z przykładów jest kolia, która na co dzień spełnia funkcję lampki
nocnej.
Swoją przygodę z rzemiosłem artystycznym Marcin Litwa rozpoczął
w szkole średniej, na zajęciach plastycznych w Ostrołęckim Centrum Kultury. Poznał tam podstawową wiedzę z dziedziny witrażu, którą zgłębił
we własnej pracowni. Szerzej umiejętności rozwinął w Wyższej Szkole
Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu. Podczas kilku lat
nauki w tej placówce dogłębnie poznał dziedziny pozłotnictwa, złotnictwa, konserwacji drewna i metalu.
Następnie rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
na Wydziale Szkła i Ceramiki. Ukończenie kierunku Wzornictwo o specjalizacji Projektowanie Szkła Użytkowego było uwieńczeniem jego
umiejętności rzemieślniczych i artystycznych. Na akademii poszerzył
swoją wiedzę o projektowanie szkła artystycznego i użytkowego, projektowanie szkła w architekturze, projektowanie ceramiki artystycznej
i użytkowej oraz ceramikę w architekturze.
Od dwóch lat wraz ze znajomymi współtworzy studio projektowe „4PAKSTUDIO”. Wspólnie realizują własne projekty z zakresu wystroju i wyposażenia wnętrz, tj. witraże, lampy, kafle, dekory, meble, instalacje.

szkło, ceramika, pozłotnictwo

Fot. Anna Kłodzińska

Fot. Anna Kłodzińska

I make jewellery that goes beyond generally accepted standards. I try to
find a new, alternative application for it. For example, a necklace which
serves as a bedside lamp.
Marcin Litwa begun his adventure with arts and crafts in high school,
at an art course in Ostrołęckie Centrum Kultury. There he gained the
basic knowledge about stained glass, which he developed in his workshop. He broadened his skills in Wyższa Szkoła Rzemiosł Artystycznych
i Zarządzania (School of Arts and Crafts, and Management) in Wrocław.
During his few years in the school he explored gilding, goldsmithery, and
preservation of wood and metal.
Then he started an education in Akademia Sztuk Pięknych (Fine Arts
Academy) in Wrocław, in the department of Glass and Ceramics. Completing a major in desgn, in a specialization of Usable Glass Design, was
the culmination of his craft and art abilities. The academy helped him
broaden his knowledge about artistic and usable glass design, glass design
in architecture, artistic ceramics design, and ceramics in architecture.
For two years he has co-created along with his friends a design studio
“4PAKSTUDIO”. Together they realize their own projects of interior design and houseware, that is stained glass, lamps, tiles, furniture, and installations.

glass, ceramics, gilding

Wojciech Mazur

Wojciech Mazur
info@irydos.com
+48 608 032 914
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Nie jestem kaletnikiem ani rymarzem. To, co robię w skórze, traktuję jak
obraz, mimo że są to rzeczy użytkowe.
Od 40 lat pan Wojciech Mazur para się malarstwem sztalugowym, obrazy przedstawiają najczęściej ciała kobiet. W pewnym momencie zaczęło brakować mu rekwizytów, żeby wzbogacić kompozycję. W związku
z tym zaczął myśleć o wytworzeniu własnych dodatków. Jak przyznaje,
jednak bardzo trudno jest żyć ze sprzedaży własnego malarstwa. Dlatego
przyjął zlecenie na projekt torebki ze skóry, choć uważał, że skóra jest
materiałem niegodnym dla artysty. Szczęśliwym trafem przywieziono mu
skórę wyprawy roślinnej – podatnej na różnego rodzaju modelowanie.
Materiał zainspirował pana Wojciecha, a nowe pomysły zaczęły pojawiać się spontanicznie.
Od 2010 r. prowadzi działalność gospodarczą związaną z galanterią artystyczną pod nazwą „Irydos Atelier”. W jego pracowni wytwarza się m.in.
paski, gorsety, suknie, torebki, bransolety. Natomiast jego obrazy w znakomitej większości znajdują się w prywatnych kolekcjach poza granicami kraju, m.in. w Londynie, Antwerpii, Kopenhadze, Atenach, Pireusie,
Oslo, Berlinie, Paryżu.

galanteria artystyczna

I am not a pursemaker or a leatherworker. What I do with leather I consider paintings, although they are functional objects.
Mr. Wojciech Mazur has been painting for 40 years and his paintings
most often represent women’s bodies. At some point he was out of props
that could enrich the composition, and he started to think of making the
accessories himself. He admits that it is difficult to make a living with
one’s own painting. Therefore he accepted an order for a leather purse,
even though he considered leather a material unworthy of an artist. Luckily, he obtained vegetable-tanned leather, which is prone to all types of
moulding. Mr. Wojciech was inspired by the material and new ideas came
spontaneously.
Since 2010 he has been conducting his business, named “Irydos Atelier”,
connected to artistic leather accessories. Belts, corsets, dresses, purses,
and bracelets, all are made in his workshop. A majority of his paintings,
however, are in private collections abroad, for instance in London, Antwerp, Copenhagen, Athens, Piraeus, Oslo, Berlin, and Paris.

artistic leather accessories

Piotr Miecek

Piotr Miecek
piotr@4pakstudio.pl
www.pracowniainspiracji.pl
www.4pakstudio.com
fot. Sławek Przerwa
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Swą przygodę z ceramiką zaczynałem od prób w domu, bez profesjonalnego sprzętu, bez większej świadomości o możliwościach, jakie daje
praca w glinie. Początkowo brałem udział w okolicznościowych targach,
kiermaszach i festynach, gdzie mogliśmy wraz z siostrą pokazać swoje
prace.
Pierwszy raz z ceramiką Piotr Miecek zetknął się podczas nauki w liceum
ogólnokształcącym. Wraz z siostrą po zakupieniu masy szamotowej (gliny) i otrzymaniu kilku bezcennych wskazówek od znajomego ceramika
zaczął tworzyć swoje użytkowe formy, bez świadomości o możliwościach, jakie daje ten materiał.
Po ukończeniu liceum podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Ceramika i Szkło, kierunek
Wzornictwo. Studia stanowiły początek jego długiej drogi w zdobywaniu
doświadczenia i poznawania nowych technik tworzenia ceramiki użytkowej i artystycznej. W 2010 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych.
Po ukończeniu studiów współtworzył z siostrą „Pracownię Inspiracji”,
zajmującą się głównie ceramiką dekoracyjną (rzeźby, dekory). Równolegle do tego projektu, wraz z trójką przyjaciół, współtworzy studio projektowe „4PAK STUDIO”. Realizuje ono własne projekty z zakresu wystroju
i wyposażenia wnętrz, tj. witraże, lampy, kafle, dekory, meble, instalacje.

ceramika i szkło

fot. Sławek Przerwa

fot. Sławek Przerwa

My adventure with ceramics started at home, without professional equipment or any conscience of the possibilities that clay gives. Initially, I participated in fairs, exhibitions and festivals, where, along with my sister, I
could show my work.
Piotr Miecek’s first encounter with ceramics was when he was in high
school. Along with his sister he bought grog (clay), and after having heard
some priceless hints from a familiar ceramist, they started creating their
own functional forms.
When he finished high school, he enrolled to the Eugeniusz Geppert’s
Academy of Fine Arts in Wrocław, at the Ceramics and Glass department,
faculty of Design. The academy was the beginning of his long way that
consisted of gaining experience and getting familiar with new techniques
of functional and artistic ceramics making.
After completing his studies at the Academy of Fine Arts in 2010, he and
his sister created a “Pracownia Inspiracji” (“Inspirations Studio”) , where
they mainly make decorative ceramics (sculptures, tiles). Simultaneously to this project, he and three of his friends concreate a design studio
“4PAKSTUDIO”. They realise their own projects in the scope of interior
design, that is stained glass, lamps, tiles, furniture, and installations.

ceramics and glass

Kamila Miller–
–Henneberg,
Krzysztof
Henneberg
ul. Grochowska 301/305, lok. 104
03-842 Warszawa
www.miller-henneberg.pl
pracownia@miller-henneberg.pl
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Zapraszamy do obejrzenia naszych projektów bazujących na meblach niekompletnych, zachowanych jedynie w częściach oraz na nowo odkrytych
starych technologiach łączonych w sprzęty o zwiększonej funkcjonalności.
Kamila Miller-Henneberg pracuje razem z mężem Krzysztofem Hennebergiem i ojcem Krzysztofem Millerem – konserwatorem dzieł sztuki. Jako
zespół uzupełniają się w ramach pracowni Miller-Henneberg. Działa ona
dzięki wspaniałej mieszance czynników takich jak wykształcenie, wiedza,
wspólna pasja, tradycja rodzinna, zamiłowanie do rękodzieła.
Założeniem głównym w ich podejściu do prac jest poszanowanie wieku
i wartości przedmiotu. Ich firma oferuje usługi z zakresu konserwacji obiektów drewnianych, pozłotnictwa, tapicerstwa oraz malarstwa. Zarówno
w konserwacji obiektów kolekcjonerskich, jak i zabytkowych, w pracowni
Miller-Henneberg stosuje się tradycyjne technologie. Jak sami mówią, wieloletnie doświadczenie utwierdziło ich w przekonaniu, że dokładność prac
na każdym etapie oraz częste konsultacje z klientem w efekcie gwarantują
zadowolenie obydwu stron.
W ramach świadczonych usług służą zarówno poradą dotyczącą dopuszczalnych przy konserwacji możliwości wykończeń, zdobień obiektu, jak
i jego przechowywania, pielęgnacji oraz konserwacji. Wykonane przez
nich nietypowe meble dodają uroku wnętrzom, w których są prezentowane.

konserwacja, meble artystyczne

We invite everyone to take a look at our designs based on incomplete
furniture which has been preserved only in parts, as well as on old technologies recently discovered, which are combined into equipment of increased functionality.
Kamila Miller-Hennenberg works along with her husband Krzysztof Hennenberg and her father Krzysztof Miller, who is an art conservator. They
complement each other as a team in the Miller-Henneberg studio. It works
by means of a great mixture of such factors as education, knowledge,
common passion, family tradition, and love to crafts.
The main assumption in their approach to work is the respect they have
towards the object’s age and value. The company offers services in the
scope of conservation of wooden objects, gilding, upholstery, and painting. In the conservation of collector’s and antique objects, the MillerHenneberg studio uses traditional technologies. As they admit, their long
experience has strengthened their conviction that what finally guarantees
mutual satisfaction is precise work at every stage and frequent consultations with the customers.
Their services include advice as to the decoration of objects acceptable
during the conservation, as well as to its storage, care, and prevention
activities. Their unusual furniture add charm to the interiors where they
are displayed.

conservation, artistic furniture

Andrzej
Nagrodzki

Andrzej Nagrodzki
www.anher.republika.pl
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Moje prace polecam szczególnie tym, którzy doceniają oryginalny wystrój wnętrza. Z uwagi na technikę wykonania, precyzję i ilość szczegółów, stanowią rzadką okazję posiadania czegoś naprawdę unikalnego.
Andrzej Nagrodzki od kilkunastu lat zajmuje się wykonywaniem obrazów w intarsji, jednak w zupełnie innej technice niż tradycyjna. Podstawowym materiałem jest arkusz pięciowarstwowej sklejki fińskiej (fornir)
o grubości 2mm, z którego ręcznie wycina poszczególne elementy obrazu. Ponieważ po wycięciu pozostają ślady ołówka i ostre brzegi po piłowaniu, każdą część należy pojedynczo oszlifować, tak aby leżała płasko
na podłożu. Elementy te, których w jednym obrazie może być nawet kilka
tysięcy, po zabarwieniu i zabezpieczeniu lakierami, skleja w całość. Jest
to zajęcie bardzo żmudne i czasochłonne, ale, jak sam przyznaje, dające
dużą satysfakcję z osiągniętego efektu. W technice tej wykonuje pejzaże
(szczególnie widoki Starej Warszawy), herby, portrety i ornamenty.
Jego prace wykonywane wg wzorów dostarczonych przez klientów zdobią wnętrza domów w Norwegii, Niemczech, Austrii, Kanadzie oraz
w Stanach Zjednoczonych. Prezentował je na wielu giełdach, wystawach, piknikach i targach.

intarsja

I recommend my works especially for those who appreciate original interior designs. Because of the technique, precision, and – in case of intarsia
– the amount of detail, it constitutes a rare possibility of possessing something really unique.
Andrzej Nagrodzki has been creating intarsia images for several years,
although his technique differs from the traditional one. The basic material is a sheet of five-layered Finnish plywood (veneer), 2 mm thick, in
which he cuts particular elements of the image with a fretsaw. After cutting, the traces of a pencil remain, as well as rough edges, therefore each
element should be grinded separately, so that it lays flat. There may be
up to thousands of such elements in one image. After colouring them, and
protecting them with varnishes, he glues them into one piece. The process
is tedious and time consuming, but he admits that the effects are utterly
satisfying. He uses this technique to create landscapes (particularly those
of Old Warsaw), emblems, portraits, and ornaments.
Some of his works decorate interiors in Norway, Germany, Austria, Canada, or United States. He also exhibited his creations on several markets,
exhibitions, picnics, and trade fairs. There is possibility of making images
on individual orders, according to a pattern provided by a customer.

intarsia

Andrzej Opałko

Andrzej Opałko
Opałko – Studio Srebra
ul. Piotrkowska 82
91-102 Łódź
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Siła oddziaływania biżuterii jest bardzo duża. Dobrze zaprojektowana
(biorąca pod uwagę uwarunkowania psychofizyczne i nowatorską formę
plastyczną) budzi zainteresowanie ogółu.
Andrzej Opałko jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Biżuterią zajmuje się od 1980 r., a wcześniej realizował projekty z mas plastycznych. Twórczość w srebrze jest jego pracą
i pasją od 1993 r.
Realizuje projekty na indywidualne zamówienia. Jednocześnie tworzy
nowe kolekcje, w których stara się rozwiązywać nowe problemy warsztatowo-plastyczne. Ostatnia zaprojektowana przez niego kolekcja pt. „Inspiracje malarstwem XX wieku” była próbą przeniesienia zagadnień malarskich Klimta, Muchy, Muncha, Picassa, Worhola i Mondriana w formę
(przestrzenną) biżuteryjną.
W zakładzie Andrzeja Opałko powstało dla kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego 10 piór (z inkrustacją bursztynową) z faksymilą prezydenta,
a także brosze i spinki na zamówienie Urzędu Miasta Łodzi.

jubilerstwo

The impact of jewellery is very powerful. Jewellery that is well designed
(that considers psycho-physical conditions and an innovative form) makes
everyone interested.
Andrzej Opałko is an absolvent of Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych (Fine Arts Academy) in Łódź. He has been working on jewellery
since 1980, and before that, he realized projects made of plastics. Working with silver has been his job and passion since 1993.
He realizes individuals orders. In the meantime, he creates collections,
in which he strives to resolve new problems with the skill and the matter.
The last collection he designed was called “Painting inspirations from
the 20th century”, and constituted an attempt to transfer the paintings of
Klimt, Mucha, Munch, Picasso, Warhol, and Mondrian into the spatial
form of jewellery.
In Andrzej Opałko’s workshop the office of Aleksander Kwaśniewski ordered 10 pens, with an amber encrustation and the president’s facsimile.
He has also made brooches and pins for the Municipality of Łódź.

jewellery

Emilia
Przedpełska

Pracownia Emilia Przedpełska
ul. Pogodna 29/30, 15-365 Białystok
www.przedpelska.pl
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Wykonuje biżuterię w całości ręcznie, w unikatowych egzemplarzach.
Biżuteria powstaje w pracowni w Białymstoku, ze srebra próby 925, z dodatkiem złota próby 585, kamieni szlachetnych i półszlachetnych, pereł,
bursztynu.
Emilia Przedpełska zawsze lubiła biżuterię. Gdy zobaczyła, że siostra jej
męża wykonuje kolczyki ze szklanych koralików, też postanowiła spróbować. Tak się zaczęło w 2006 roku – od szklanych koralików, metalowych półfabrykatów – wraz z upływem czasu przechodziła kolejno na
lepsze w swojej kategorii elementy, do kamieni naturalnych i półfabrykatów srebrnych. Tu jej droga zatrzymała się na dłużej. Jak sama przyznaje,
między innymi dlatego że trudno zrobić krok dalej bez nauczyciela zawodu. Pracowni, która pomogłaby jej zrobić ten krok, szukała dość długo
– w końcu się udało. Teraz tworzy całkiem inną biżuterię, jest szczęśliwa,
że może robić to, co kocha. Rozwija się stale i nie stoi w miejscu.
W swojej pracowni projektuje i wytwarza unikatowe pierścionki, obrączki, bransolety, naszyjniki, zawieszki, kolczyki, a także broszki. Jej kolekcje w całości wykonane są ręcznie od podstaw jubilerstwa: topienia srebra, walcowania, lutowania, po polerowanie. Charakteru biżuterii dodaje
oksyda i różne efekty wykończenia: mat, satyna, połysk, a nawet łączenie
kilku efektów w jednym projekcie.

złotnictwo, jubilerstwo

My jewellery is entirely hand-made and in unique copies. The jewellery
is made in Białystok, with 925 silver, 585 gold, gemstones, semiprecious
stones, pearls, and amber.
Emilia Przedpełska has always been fond of jewellery. When she saw her
husband’s sister making earrings with glass beads, she decided to try it as
well. It started in 2006 with glass beads and metal half-products, and with
time she turned to better elements, that is to natural stones and silver halfproducts. Here she stopped for a longer time, because she admits that it is
difficult to further develop without a teacher of the profession. She looked
long for a workshop that could help her make this step, but she succeeded. Now she creates jewellery that is entirely different, and she is happy
that she does what she loves. She constantly develops and never stops.
She designs and makes unique rings, wedding bands, bracelets, necklaces, pendants, earrings, and even brooches. Her jewellery has often a raw,
rock character, but she also makes designs that are more classic and feminine. Her favourite stone is Labradorite, which is prevalent in her work.

goldsmithery, jewellery

Waldemar Sawa

ul. Schuberta 78, 80-437 Gdańsk
sawa@sawabizuteria.pl
www.sawabizuteria.pl
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jubilerstwo

Mój zakład wykonuje wszystkie wyroby ręcznie, dbając o każdy detal.
Nie znajdziecie tu wyrobów odlewanych maszynowo.
Waldemar Sawa jest jubilerem od 1985 roku, a od 1991 roku pracuje na
własny rachunek. Od tamtej pory minęło sporo czasu, liczba zaprojektowanych przez niego wzorów przekroczyła już tysiąc, ale, jak twierdzi,
„inspiracja to zapał, a ja po prostu kocham to, co robię”. W ten sposób tworzy przedmioty użytkowe, biżuterię czy ozdoby. Uważa, że aby
dobrze uchwycić istotę biżuterii jako ozdobnego elementu stroju trzeba
sobie wyobrazić, jak dany człowiek może z niej korzystać. Biżuteria, tak
jak strój, pozwala odmienić się człowiekowi, stać się na chwilę kimś innym, być aktorem. Każdy wyrób ma swój czas, jest na inną okazję czy
spotkanie – projektując Waldemar Sawa stara się zawsze o tym pamiętać.
Oprócz zamówień indywidualnych wykonał również rocznicowe ryngrafy dla diecezji radomskiej, rzeźbiony bursztynowy różaniec (jako wotum
na Jasną Górę), komplety biżuterii dla delegacji na spotkanie rządowe
w Kazachstanie. W kolekcji jego osiągnięć znajduje się również dość
duży, bo ważący prawie 3 kilogramy, agatowy witraż z rzeźbą ze srebra, która przedstawia postać św. Eligiusza (patrona złotników) – dla żartu
pan Sawa sportretował tu kolegę z branży, udało mu się uchwycić jego
charakterystyczny gest i skupioną minę. Rzeźba do dziś wzbudza spore
zainteresowanie.

In my workshop, all the products are hand-made, with attention to detail.
You will not find products cast by machines.
Waldemar Sawa has been a jeweller since 1985, and since 1991 he has
been self-employed. A lot of time has passed since that, and the amount
of patterns he has designed is more than a thousand, but he says that “enthusiasm is my inspiration, and I just love what I do.” Thus he creates
functional products, jewellery and decorations. He believes that in order to
capture the essentials of jewellery as a decoration to the outfit, one needs
to imagine how a given person may use it. Jewellery, just like clothing, allows a person to change for a moment, to be somebody else, to be an actor.
Each products has its own time, and suits for a different event or meeting
– when he designs, Waldemar Sawa strives to always remember about that.
Apart from individual orders, he has made anniversary gorgets for Radom
diocese, a sculpted amber rosary (as a votive offering for Jasna Góra), and
sets of jewellery for the delegation to a government meeting in Kazakhstan.
His achievements include also a big (it weighs almost 3 kilograms) stained
glass made of agate and a silver sculpture, which depicts saint Eugene,
who is a patron saint of goldsmithers. For fun, he portrayed his colleague,
and he succeeded in capturing his characteristic gesture and an expression
of concentration. The sculpture arouses considerable interest to this day.

jewellery

Anna
Skuczyńska
Rękodzieło Artystyczne
Anna Skuczyńska
ul. Przemyska 12d/4, 80-180 Gdańsk
www.filcemmalowane.eu
www.facebook.com/filcemmalowane
+48 508506910
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Odkąd sięgam pamięcią, malowałam, szyłam, lepiłam, wyplatałam, robiłam na drutach, tkałam. Nieustannie jest to moja wielka pasja i sposób
na życie.
Anna Skuczyńska pochodzi z artystycznej rodziny: dziadek i jego sześcioro rodzeństwa – mieli własny zespół muzyczny (grali na mandolinach i skrzypcach). Siostra pani Anny ukończyła Akademię Muzyczną
i jest wiolonczelistką. Ona zaś artystyczne tradycje rodzinne przeniosła
na teatr wyobraźni i sztuki plastyczne. Oprócz tego ma wyjątkowy dar
realizowania swoich pomysłów oraz odnajdowania się w każdej sytuacji.
Zimą 2012 r. do Gdańska przyjechała światowej sławy tancerka flamenco Irene Alvarez, aby poprowadzić warsztaty tańca. Przypadkowo Anna
Skuczyńska miała ze sobą kilkanaście zaprojektowanych przez siebie
szali, które po zajęciach tanecznych miały trafić do zaprzyjaźnionej galerii w Sopocie. Kiedy tancerki je zobaczyły, zamiast warsztatów flamenco
odbył się prywatny pokaz mody z udziałem Irene Alvarez w roli głównej
oraz pozostałych tancerek. Pokaz zakończył się ogromnym aplauzem,
a do galerii w Sopocie trafiła zaledwie połowa szali.
Anna Skuczyńska z filcu wytwarza unikatowe, doskonałe gatunkowo szale, oryginalne torby, pasy, efektowne kwiaty, a także odzież. Przy pracach
na specjalne zamówienie istnieje możliwość indywidualnego doboru wykończenia bądź zmiany kolorystyki.

włókiennictwo, filcowanie – tkanina unikatowa

I have been into crafts for several years. Since I remember, I have been
painting, sewing, gluing, weaving, or knitting. It is still my great passion
and a way of life.
Anna Skuczyńska comes from an artistic family: her grandfather and his
six siblings had a musical band (they played mandolins and violins). Mrs.
Anna’s sister completed a Music Academy and is a cellist. Mrs. Anna,
though, transferred the family tradition onto theatre of imagination and art.
Moreover, she has a unique gift of fulfilling her ideas and finding herself
in every situation.
In the winter 2012, a world famous flamenco dancer, Irene Alvarez, came
to Gdansk in order to organise a dance workshop. Accidentally, Anna
Skuczynska had several shawls of her design with her, and after the workshop she planned to take them to a Gallery in Sopot she was friendly with.
But when the dancers saw the shawls, the workshop turned into a private
fashion show, with the dancers, and Irene Alvarez as a star. The show
ended with great applause, and only the half of the shawls were finally
taken to the Gallery in Sopot.
Anna Skuczyńska uses felt to make unique shawls of impeccable quality, original bags, belts, spectacular flowers, and clothing. In case of special orders there is a possibility of choosing an individual decoration, or
changing the colour schemes.

textiles, felting – artistic fabrics

Katarzyna
Sobieszczyk

Katarzyna Sobieszczyk
www.kasiasobieszczyk.pl
www.dulcedo.eu
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Obecnie jako jedyna z rodziny tworzę i kultywuję zawód rzemieślniczy. Zostało mi to
pewnie po dziadku, który szył piękne płaszcze, o których opowieści krążą w rodzinie
do dziś.
Katarzyna Sobieszczyk swoje prace tworzy od 2006 roku. Jak w wielu przypadkach, zaczęło się od hobby i wytwarzania biżuterii tylko dla sobie. Z biegiem czasu jej wyroby
zyskiwały coraz większe uznanie. Postanowiła więc poszerzyć wiedzę z tego zakresu
i ukończyła kurs instruktorski w japońskiej technice Art Clay. Jako jedna z nielicznych
w Polsce ma oficjalny instruktorski dyplom w tej technice. Jak sama przyznaje, brakowało jej jednak wiedzy czysto rzemieślniczej. Namawiała więc licznych napotkanych
jubilerów na krótkie lekcje z interesujących ją wycinków dziedziny. W tym roku ukończyła jedną z ostatnich szkół rzemieślniczych w Polsce z siedzibą na Żoliborzu i ma
nadzieję w przyszłości z powodzeniem łączyć rzemiosło z nowymi trendami.
Często obserwuje, że jej prace kupują znane osoby, w wielu przypadkach nawet nie
wiedząc, że dany wyrób był kupiony dla celebryty, bo transakcja odbywała się przez
internet. Ostatnio udało się jej zrealizować naszyjnik na galę dla pani Anny Czartoryskiej, który od początku do końca był wykonany na jej specjalne zamówienie.
Jak mówi, uwielbia swój zawód, gdyż pozwala on jej na zwiedzanie całego świata
wraz z jej pracami, a także umożliwia poznawanie każdego dnia nowych, ciekawych
ludzi. Przyznaje też, że chyba do końca życia będzie reagować zdziwieniem w sytuacji, gdy do jej stoiska podchodzą klienci i nie widząc jeszcze jej samej mówią:
„O, prace Kasi Sobieszczyk. Znam”.

złotnictwo, jubilerstwo

Currently I am the only one in my family who creates and practises crafts. Probably
this is what remains after my grandfather, who used to sew beautiful coats, to this day
reminisced in my family.
Katarzyna Sobieszczyk has been creating since 2006. Like in many cases, it all begun
with a hobby of creating jewellery just for herself. With time her products became
more and more appreciated. She decided to broaden her knowledge in this scope,
and she finished an instructor course in a Japanese technique Art Clay. She is one of
few in Poland who acquired an official diploma of an instructor in this technique. As
she admits herself, she still lacked skills. Therefore, she persuaded numerous jewellers she met to give her short lessons in the sectors of the domain that were most
interesting for her. This year she completed one of the last craft schools in Poland,
with a registered office in Żoliborz (Warsaw), and hopes to successfully combine
craftsmanship with new trends in the future.
She frequently finds famous people wearing her products, and it is often that she even
does not know that a given product was bought for a celebrity because the transaction was made via internet. Recently, she has been able to prepare a necklace for a
gala for Anna Czartoryska, which has been realized entirely for her special request.
She says that she loves her job because it allows her to visit the whole world with her
works, and to meet new, interesting people every day. She also admits that probably
to the end of life she will be surprised by clients who approach her stall and, without
even looking at her, say “oh, Kasia Sobieszczyk’s work. I am familiar with it.”

goldsmithery, jewellery

Małgorzata Sowa

Małgorzata Sowa
www.craft-ingowanie.blogspot.com
www.facebook.com/pages
/PiLLow-Design/186684038066868
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Początki mojej kariery zawodowej nie wskazywały, że będę twórcą biżuterii – ukończyłam Politechnikę Lubelską, a pracowałam w centrum dystrybucyjnym w Londynie w dziale logistyki w firmie produkującej technologie bezprzewodowe. Swoją
przygodę z tworzeniem biżuterii rozpoczęłam podczas urlopu macierzyńskiego…
Po urodzeniu córki Małgorzata Sowa stwierdziła, że nie chce wracać do dawnej
pracy i w ten sposób zrodziła się jej marka PiLLow Design. Początkowo sprzedaż jej
biżuterii odbywała się za pomocą poczty pantoflowej. W chwili obecnej współpracuje z najpopularniejszymi, internetowymi galeriami rękodzieła i sztuki w Polsce.
Pod koniec ubiegłego roku wydała książkę na temat haftu sutasz. W tym roku została
laureatką konkursu organizowanego przez Panią Dorotę Wróblewską i miała okazję
prezentowania swoich wyrobów na Warsaw Street of Design.
Wspomina, że miała kiedyś zabawną przygodę z pewną klientką, która złożyła duże
zamówienie. Po wykonaniu zamówionego przedmiotu doszło do finalizowania
transakcji. Klientce zależało, aby paczka przyszła do niej bardzo szybko, obawiała
się też, czy w transporcie paczka nie zaginie. Kiedy zobaczyła adres klientki, to
uśmiechnęła się do siebie – okazało się, że kobieta mieszka na sąsiednim osiedlu,
dostarczyła jej więc zamówienie osobiście. Była to najszybsza przesyłka świata.
W ten sposób zyskała stałą klientkę i kompana do rozmów przy herbacie.
Biżuterię sutasz tworzy od 7 lat. Istnieje możliwość wykonania indywidualnego zamówienia – razem z klientem wybrane zostają kamienie i kolory, tak by wyrób był
dostosowany do preferencji zamawiającego.

biżuteria sutasz

The beginnings of my professional career showed no sign that I was going to be a jewellery creator. I completed Lublin University of Technology, and then worked in a distribution centre in London, in a logistics department of a company that made wireless
technologies. My adventure with jewellery creating started during my maternity leave...
After her daughter’s birth, Małgorzata Sowa decided that she did not want to go back
to her old job and this is how the PiLLow Design brand started. Initially, she sold her
jewellery by grapevine. Now she cooperates with the most popular online crafts and
arts galleries in Poland. At the end of the last year, she published a book on soutache
embroidery. This year she was awarded in a competition organised by Mrs. Dorota
Wróblewska, and she had an opportunity to exhibit her products during the Warsaw
Street of Design event.
She reminisces that once she had a funny accident with one of her customers, who
made a big order. After the making of the ordered product, there was the time to finalise
the transaction. The customer insisted that the package arrived as quickly as possible,
and she also feared that the package could get lost in the transport. When she saw the
customer’s address, she smiled – it turned out that the woman lived in the neighbouring estate, therefore she delivered the ordered herself. That was the fastest delivery ever
made. Thus she gained a regular customer and a companion to talk to over tea.
She has been creating soutache jewellery for 7 years. There is a possibility of placing an
individual order: the client may participate in choosing the gemstones and the colours,
so that the product matches the client’s preferences.

soutache jewellery

Monika
Szambelan–
–Althamer
Monika Szambelan-Althamer
indygo@wp.pl
www.magenta.art.pl
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Zapraszam do moich pracowni – Magenta i Indygo – gdzie chętnie dzielę
się swoimi umiejętnościami i przekazuję wiedzę. W miłej atmosferze, która
wytwarza się podczas zajęć, odnajdziecie na pewno siebie i swój wyraz w powstałych pracach.
Większość umiejętności Monika Szambelan-Althamer wyniosła z domu rodzinnego – mama malarka i tato rzeźbiarz byli dla niej wspaniałym wzorem
kształtowania wszelkich materiałów i tworzenia z nich wyrobów artystycznych.
Wytwarzane przez nią lalki były kreatywnym i ambitnym produktem, stanowiły początkowo podstawę jej twórczości. Następnie Monika Szambelan-Althamer zainteresowała się również malarstwem, a zwłaszcza obrazami olejnymi.
Z czasem pojawiła się także fascynacja szkłem – kolorowym i bezbarwnym.
Mozaika i metoda Tiffaniego to techniki, jakie wykorzystuje tworząc przedmioty użytkowe: witraże ścienne, okienne, formy przestrzenne, biżuterię,
broszki, wisiorki i lampy. W 1990 roku założyła pracownię Magenta na warszawskim Bródnie. Jej celem było i jest prowadzenie warsztatów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Rozbudzenie ich wrażliwości i zdolności manualnych.
W 2008 r. rozpoczęła działalność na Pradze w drugiej pracowni – Indygo.
Dziś prowadzi również warsztaty ceramiki i witrażu w Domu Kultury Świt
w Warszawie. Zajęcia opierają się na łączeniu technik michto`u, z czego powstają często ciekawe formy artystyczne.

ceramika, malarstwo, lalkarstwo, witraż

I invite everyone to my studios: Magenta and Indygo, where I gladly share
my skills and knowledge. It is certain that you will find herself and your
expression in your work, with the pleasant atmosphere that is produced
during the course.
Most of Monika Szambelan-Althamer’s skills she has from her family house
– her mother, a painter, and her father, a sculptor, were great models for
materials moulding and turning them into products of art.
The puppets she made were creative and ambitious products, and initially
constituted the basis of her creation. Then Monika Szambelan-Althamer
got interested with painting, especially with oil paintings. The fascination
with glass came with time – both coloured and colourless. Mosaics and the
Tiffany method are the ones she uses to make functional products: stained
glass for wall and windows, spatial forms, jewellery, brooches, pendants,
and lamps. In 1990 she started the Magenta studio, in Bródno, Warsaw.
Her objective was to organise workshops for children, adolescents, and
adults. She wanted to develop their sensitivity and manual dexterity. In
2008 she started her new activity in a studio in Praga, Warsaw, named
Indygo.
Today she organises workshops in ceramics and stained glass in Dom
Kultury Świt, in Warsaw. The workshops are based on a combination of
michto’u techniques, which frequently result in interesting artistic forms.

ceramics, painting, puppetry, stained glass

Marek Szupicki

Markus – Jewelery Design
ul. B. Prusa 6
Kosakowo-Pogórze
www.markusjewelery.wordpress.com
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jubilerstwo

Moja biżuteria wyróżnia się niezwykłą elegancją i wysoką jakością wykonania. Zaspokaja gusta poszukujących biżuterii nowoczesnej a zarazem
unikatowej.
Firma istnieje od 1987 roku. Zawód złotnika wykonuje od 30 lat. Wiedzę i umiejętności w zawodzie złotniczym poszerzał pracując w znanych
włoskich zakładach w Brescii. Wiele lat współpracował z niemiecką firmą
Kramer Bőbs.
Wykonywanie biżuterii to ciężka praca, ale niepozbawiona zabawnych
momentów. Jak wspomina, raz podczas rafinacji srebra nastawił zbyt wysoką temperaturę maszynki – przy burzliwej reakcji kwasu pieniąca się
substancja wylała się na spodnie, zmieniając je w „strzępki materiału”.
Zakład, w którym pracował, znajdował się 30 km od jego miejsca zamieszkania. Powrót do domu środkami komunikacji miejskiej w tych „firankowych spodniach” wywoływał uśmiech na twarzach przechodniów
oraz współpasażerów podróży.
Wykonuje unikatową biżuterię stosując innowacyjną technologię łączenia dwóch (a nawet kilku) rodzajów metalu. Do wytwarzania biżuterii
wykorzystuje srebro w połączeniu z 24-karatowym złotem, brylantami
i innymi kamieniami szlachetnymi. Wyroby wykonuje według własnego
wzornictwa, wykorzystując akcenty marynistyczne.

My jewellery is distinguished by its extraordinary elegance and high quality. It meets the tastes of those who look for jewellery which is both modern and unique.
The company exists since 1987. He has been working as a goldsmith for
30 years. He broadened his knowledge and experience in goldsmithery in
the famous Italian factories in Brescia. He cooperated for a long time with
a German company Kramer Bőbs.
Jewellery making is hard work, but it has its funny moments. He reminisces that once, during the silver refinement process, he set the machine
to a too high of a temperature. The acid reacted violently, and the yeasty
substance poured onto his trousers and changed them into “scraps of fabric”. His workplace was situated about 30 km from his house. His way
back home in the “net-trousers” and by public transport made his fellow
passengers and passers-by smile.
He creates unique jewellery by using an innovative technology of combining two (or more) metals. For jewellery making he uses silver combined
with 24 carat gold, brilliants, and other gemstones. He designs the products himself, and often adds marine elements.

jewellery

Antoni
Szydłowski
Zakład Organmistrzowski
Antoni Szydłowski
ul. Osiedlowa 3, Mędłów
55-020 Żórawina
www.organy.republika.pl
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organmistrzostwo

Jestem pewien, że zawód, który zdobyłem, miał swoje korzenie w mojej miłości do muzyki. Od
dziecka grałem na pianinie, później na organach.
Swoją rzemieślniczą działalność pod nazwą Zakład Organmistrzowski Antoni Szydłowski oficjalnie otworzył 22 lutego 1987 roku. Od zawsze był żywo zainteresowany tym, co organy
w sobie kryją. Jego pierwszy kontakt z wnętrzem instrumentu miał miejsce, kiedy to dwóch
księży przeprowadzało remont organów w jego ówczesnej parafii – miał wtedy 12 lat. Tak
zaczęła się jego fascynacja organmistrzostwem. Mając lat 18 poznał swojego mistrza, Józefa
Cynara, który wprowadził go w tajniki zawodu. 18 września 1991 r. został przyjęty w poczet
członków Bractwa Rzemiosła Artystycznego, elitarnej grupy najlepszych rzemieślników artystów działających przy Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu. Swój dyplom mistrzowski uzyskał
6 lutego 1998 roku we Wrocławiu. Jest także członkiem komisji egzaminacyjnej w zawodzie
organmistrz.
Działalność, którą prowadzi, ma charakter rodzinnego interesu. Jego małżonka Krystyna zawsze go wspierała, a obecnie, będąc na emeryturze, zajmuje się produkcją mieszków organowych. Jego dwie córki, starsza Agnieszka i młodsza Katarzyna, pracują w jego zawodzie,
w 2010 roku zdobyły dyplomy czeladnicze. Jak sam przyznaje, często wspominają wspólne
wakacje, kiedy to jeździli demontować organy, podczas których córki zajmowały się czyszczeniem piszczałek i elementów organowych.
Instrumenty wykonane przez jego zakład znajdują się głównie w kościołach na terenie diecezji
wrocławskiej, legnickiej, lubelskiej, przemyskiej oraz zamojsko-lubaczowskiej. Opiekował się
także organami podczas trwania festiwali muzyki organowej we Wrocławiu, Oleśnicy, Walimiu.

I am convinced that my job has its roots in my love for music. I played the piano even
as a child, and then I played the organ.
Antoni Szydłowski officially created his crafting business called Zakład Organmistrzowski Antoni Szydłowski on 22 February 1987. He had always been interested in
what the organ has inside. His first contact with the interior of this instrument was when
two priests were repairing the organ in his parish, and he was 12 then. This is how his
fascination with organ building began. When he was 18, he met his Master, Józef Cynar,
who introduced him to the secrets of the profession. On the 18 September 1991 he was
admitted as a member of Bractwo Rzemiosła Artystycznego (Brotherhood of Artisanic
Handicraft), which is an elite group of the best handicraftsmen who work under the Izba
Rzemieślnicza in Wrocław. He received his Master’s Diploma on 6 February 1998 in
Wrocław. He is a member of a board of examiners in the organ builder profession.
His activity has characteristics of a family business. His wife, Krystyna, has always been
supportive, and now, as she is retired, she produces organ bellows. His two daughters,
the older one Agnieszka, and the younger one Katarzyna, work in his profession, and in
2010 they received their journeymen diplomas. He says that they often reminisce their
summer holidays, when they went together to disassemble organs and his daughters
cleaned the pipes and other elements of the organs.
The instruments made in his workshop are mostly in churches in the Wrocław diocese,
as well as the Legnica, Lublin, Przemyśl, and Zamość-Lubaczów ones. He also took
care of the organs during the festivals of organ music in Wrocław, Oleśnica, and Walim.

organ builder

Wiesław
Śliwowski
Pracownia Złotnicza Wiesław Śliwowski
ul. Bema 11 lok. 32, 15-369 Białystok
kontakt@sliwowski.pl
www.sliwowski.pl
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Staramy się, aby wyroby wychodzące spod naszej ręki były nie tylko wykonane
nienagannie jakościowo, ale także zachwycały swoją formą i kształtem.
Wiesław Śliwowski prowadzi swoją pracownię złotniczą nieprzerwanie od 34 lat.
W tym czasie oprócz codziennej działalności brał udział w licznych branżowych
konkursach zdobywając np. w 2008 roku II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie
Złotników „Złoto i Srebro w Rzemiośle”. W 2009 roku Pan Wiesław został uhonorowany zarówno najwyższym odznaczeniem złotników Medalem Świętego
Eligiusza za całokształt pracy, jak również otrzymał dyplom ministra kultury Zbigniewa Zdrojewskiego oraz honorowy tytuł Złotnika Roku 2009. W swoim zakładzie wykształcił 13 uczniów rzemiosła złotniczego, którzy znaleźli zatrudnienie
w kraju i za granicą. Gdy jeden z jego pierwszych uczniów zaprosił go w odwiedziny do pracowni w Chicago, właściciel po zapoznaniu się z mistrzem swojego
pracownika zaproponował mu natychmiastowe zatrudnienie. Celem Pracowni
Wiesława Śliwowskiego jest przybliżanie klientom klasycznej i nowoczesnej
sztuki złotniczej. Zakład specjalizuje się w biżuterii artystycznej z kamieniami
szlachetnymi, a w szczególności z diamentami o różnych szlifach brylantowych.
Często wyroby wykonywane są na zamówienie i dostosowane do indywidualnego gustu zamawiającego. Najpiękniejsze brylanty oprawiane są w pierścionki zaręczynowe, kolczyki, przewieszki do łańcuszków, a także broszki, sygnety
i bransolety. Pracownia Wiesława Śliwowskiego zajmuje się też naprawą i renowacją starej antycznej biżuterii z kamieniami szlachetnymi.

złotnictwo, jubilerstwo

We attempt to ensure that the products we make not only were of impeccable quality, but also of a delightful form and shape.
Wiesław Śliwowski has run his goldsmith’s workshop continuously for 34 years.
During this time, apart from his daily activity he participated in numerous trade
competitions, and achieved, for example, the 2nd award in the National Goldsmiths Competition “Gold and Silver in Crafts” (Ogólnopolski Konkurs Złotników
„Złoto i Srebro w Rzemiośle”) in 2008. In 2009, Mr. Wiesław was awarded for
the whole of his work with the Saint Eligius’ Medal (Medal Świętego Eligiusza),
the highest award for goldsmiths. He also received a certificate from the minister
of culture Zbigniew Zdrojewski, and a honorary title of the Goldsmith of the Year
2009 (Złotnik Roku 2009). In his workshop he has trained 13 apprentices of goldsmithery, who were employed both in the country and abroad. When one of his first
apprentices invited him to visit a workshop in Chicago, the workshop’s owner offered him an immediate employment right after having met his employee’s Master.
The purpose of Wiesław Śliwowski’s Workshop is to acquaint his customers with
classical and modern art of goldsmithery. The workshop’s specialisation is artistic
jewellery with gemstones, particularly with diamonds of various brilliant cuts. The
products are often made to order, and are adjusted to a customer’s individual taste.
The most beautiful diamonds are framed in engagement rings, earrings, and pendants, as well as in brooches, signet rings, and bracelets. Moreover, Mr. Śliwowski’s
Workshop repairs and renovates old antique jewellery with gemstones.

goldsmithery, jewellery

Daria Wartalska

Daria Wartalska
ul. św. Antoniego 2/4, Wrocław
daria.wartalska@gmail.com
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szkło

Ciekawe i zabawne historie to element codziennego zmagania się z materiałem i współpracy z przyjaciółmi.
Po ukończeniu w 2010 roku studiów artystycznych na Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu oraz rocznego stypendium na renomowanej
uczelni w Jerozolimie w Izraelu z zakresu Projektowania Szkła Daria Wartalska postanowiła wspólnie z trójką przyjaciół z roku stworzyć „4PAK
STUDIO”, w którym projektują i własnoręcznie wykonują przedmioty codziennego użytku z zakresu szkła i ceramiki.
Jak przyznaje, obecnie największym problemem polskiego rzemiosła artystycznego jest zaniżona wartość rękodzieła poprzez zalewające rynek
masy produktów chińskich, sprzedawane po bardzo niskich cenach. Rękodzielnictwo przez to nie zawsze jest opłacalne, co w dalszej perspektywie obniża poziom estetyki w kraju, gdyż ludzie nie zawsze chcą płacić
wyższe stawki za ręcznie wykonane przedmioty.
W swojej pracy zajmuje się przede wszystkim przetwarzaniem szkła,
głównie butelkowego, które nie trafia do ponownego użycia. Wytwarzanie tych przedmiotów odbywa się głównie w technikach na zimno (cięcie, szlifowanie, polerowanie, klejenie).

fot. Peter Kreibich

fot. Peter Kreibich

Amusing stores are part of an everyday struggle with the material, and
cooperation with my friends.
When in 2010 Daria Wartalska completed an artistic major at the Akademia Sztuk Pięknych (Fine Arts Academy) in Wrocław, and a year scholarship at a renowned school in Jerusalem on Glass Design, she decided
to open along with her friends a “4PAKSTUDIO”, where they design and
make everyday objects of glass and ceramics.
She admits that the biggest problem of today’s Polish arts and crafts is an
underestimated value of handicraft, resulting from tons of Chinese products that flood the market and is sold for extremely low prices. Therefore,
craft is often unprofitable, and this results in lowering the aesthetics level
in the country because people do not want to pay higher prices for handmade products.
In her work, she mostly processes the glass (mainly bottle glass), which is
not reusable. Making these products requires techniques of cold processing (cutting, linishing, polishing, and gluing).

glass

Natalia Wenclik–
–Olszewska

Pracownia BaoBab
Piłatowszczyzna 1/2, 16-020 Gródek
www.pracowniabaobab.pl
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ceramika, biżuteria

Moja pracownia to miejsce, w którym pasja tworzenia rękodzieła spotyka
się z chęcią dzielenia się wiedzą na jego temat.
Rękodzieło pojawiło się w życiu Natalii Wenclik-Olszewskiej podczas
studiów etnologicznych jako uzupełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu kultury materialnej. Po skończeniu studiów magisterskich rozpoczęła
naukę na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej, gdzie rozwinęła fascynację rzemiosłem i ukierunkowała ją na ceramikę. Szkoła ta dała jej zarówno umiejętności praktyczne, jak i uprawnienia do nauczania rękodzieła. Od ukończenia szkoły, pięć lat temu,
systematycznie prowadzi zajęcia z zakresu takich technik rękodzieła jak
ceramika, filc, papier czerpany i inne.
Firma Pracownia BaoBab powstała dopiero półtora roku temu, kiedy poczuła, że jej warsztat rozwinął się na tyle, że może sprzedawać stworzone
przez siebie przedmioty. Obecnie pod nazwą Pracownia BaoBab tworzy
własne prace oraz uczy innych technik rzemiosła artystycznego. W jej
pracowni istnieje także możliwość składania indywidualnych zamówień
ceramicznych. Jak mówi, ceramika nie tylko sama w sobie jest doskonałym prezentem, który cieszy oczy, można na niej także umieścić datę,
imiona lub sentencję zamówioną na specjalną okazję.

My workshop is a place where passion for handicrafts meets the eagerness
for sharing the knowledge about it.
The handicrafts appeared in Natalia Wenclik-Olszewska’s life during her
ethnology studies, as complementary to the theoretical knowledge on the
material culture. When she completed her master’s studies she started
learning at Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego (Folk University
of Artisanic Handicrafts) in Wola Sękowa, where she developed her fascination with handicrafts and directed it at ceramics. The school gave her
both the practical skill and the permissions for handicrafts. She completed
the school five years ago and she systematically organises courses on such
techniques as ceramics, felting, vat paper, and others.
The company Pracownia BaoBab was founded only 1,5 years ago, when
she felt that her skills were developed enough for selling the products she
made. Now, she creates her own work and teach others the techniques of
artisanic handicrafts. In her workshop there is also a possibility of placing
individual orders for ceramics. As she says, ceramics is not only a perfect
gift to please the eyes, there is also a possibility of putting a date, name, or
an ordered sentence on it.

ceramics, jewellery

Anna Wierdak
Cubanna Anna Wierdak
św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław
anna@cubanna.eu
www.cubanna.eu
anna@4pakstudio.pl
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szkło i ceramika

Cubanna to miejsce, w którym biznes łączy się ze sztuką. Miejsce, w którym współpracujący ze sobą artyści mogą prowadzić warsztaty z zakresu szkła oraz ceramiki
o tematyce ekologicznej czy też warsztaty w zakresie terapii sztuką.
Anna Wierdak pasję tworzenia rozwijała podczas studiów na wydziale Ceramiki i Szkła
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Studia te przygotowały ją do samodzielnej
pracy jako projektanta i artysty. Pozwoliły dogłębnie poznać techniki zdobienia, tworzenia oraz modelowania szkła i ceramiki.
Prawdziwego zachwytu, zrozumienia, miłości do projektowania oraz tworzenia doświadczyła podczas praktyk w prywatnej pracowni projektowania szkła profesora
Ryszarda Więckowskiego, gdzie odkryła nieograniczone możliwości realizacyjno-projektowe wynikające z zastosowania szkła w architekturze. Zajęcia te uświadomiły jej
również, że jest to sposób na zwiększanie świadomości artystycznej oraz uwrażliwianie społeczeństwa na sztukę.
W maju bieżącego roku otworzyła działalność gospodarczą C u b a n n a, która zajmuje się wytwarzaniem wyrobów ze szkła oraz ceramiki – głównie w obrębie mody
(biżuteria, akcesoria modowe), aranżacji wnętrz (elementy dopełniające wnętrza: przeszklenia, witraże, dekory), szkła oraz ceramiki artystycznej (malatury, obrazy, panele ścienne, rzeźby, obiekty), szkła oraz ceramiki użytkowej (zestawy użytkowe, misy,
patery itp.). Od 2010 roku wspólnie ze znajomymi tworzy studio projektowe „4PAK
STUDIO”, w którym to projektują oraz wykonują elementy aranżacji wnętrz pod indywidualne zamówienia (lampy, żyrandole, przeszklenia, witraże, dekory, mozaiki).

Cubanna is a place when business mixes with art. A place, where the cooperating artists
may organize workshops in glass and ceramics and the thematic of ecology, or workshops on therapy with art.
Anna Wierdak developed her creative passion during her studies at the department of
Ceramics and Glass at the Akademia Sztuk Pięknych (Fine Arts Academy) in Wrocław.
This prepared her to work independently as a designer and artist. It also helped her gain
knowledge of the techniques of glass and ceramics decorating, creating, and sculpting.
She experienced a true amazement, understanding, and love for designing when
she was practicing in a private workshop of glass design in architecture of Ryszard
Więckowski. The workshop, which provided opportunities to process glass into elements that gave individuality to the architecture, she had unlimited productive and
designing possibilities. This made her realise that it is a way of developing artistic consciousness, and making the society sensitive to art.
In May 2012 she started her business, C u b a n n a, which manufactures glass and
ceramic products, especially in the scope of fashion (jewellery, accessories), interior
design (elements that complete the interior: glazed elements, stained glass, tiles), artistic glass and ceramics (paintings, wall panels, sculptures, structures), applied glass and
ceramics (utility sets, bowls, trays, etc.). Since 2010, along with her friends, she belongs
to a design studio “4PAK STUDIO”, where they design and make elements of interior
design on individual orders (lamps, chandeliers, glazed elements, stained glass, tiles,
and mosaics).

glass and ceramics

Sławomir
Wójtowicz
Sławomir Wójtowicz
04-030 Warszawa
al. Jerzego Waszyngtona 33/167
+48 506 804 818
www.art-chess.com
swojtowicz@art-chess.com
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rzeźbiarstwo

Wszystko zaczyna się w głowie: temat, forma, tworzywo. Potem obrabiam materiał odrzucając to, co zbędne, by na koniec mój pomysł mógł
być inspiracją dla wielu…
Sławomir Wójtowicz urodził się w 1977 roku. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
W swojej twórczości rzeźbiarskiej wykorzystuje różne materiały: od brązu, kamienia, drewna do nowoczesnych tworzyw syntetycznych. W rzeźbie łatwo posługuje się językiem abstrakcyjnym, lecz również jest autorem wielu prac wyróżniających się realizmem.
Realizuje indywidualne zlecenia rzeźbiarskie o różnej tematyce. Jednym
z jego ostatnich projektów są szachy, które powstały pod wpływem fascynacji kulturą i historią starożytnej Grecji. Wykonane zostały ręcznie
z kilku rodzajów wysokogatunkowego drewna: orzech czeczota, brzoza
karelska. Niektóre elementy powstały z kompozytów.
W rzeźbie fascynują go nieograniczone możliwości interpretacji otaczającego go świata, gra kształtów i surowców. Jego prace charakteryzuje
dbałość o formę i szczegóły – zawsze dobrane tak, by dzieło wyrażało
ciekawość życia twórcy i poszukiwanie doskonałości. Rzeźba jest dla niego zawodem i pasją, ale przede wszystkim drogą do samodoskonalenia
i ciągłego zachwytu tym, co piękne i dobre.

It all starts in my head: the theme, the form, the material. Then I process the
material, and reject what is unnecessary, and finally my idea may inspire
many more...
Sławomir Wójtowicz was born in 1977. He graduated from the Faculty of
Arts of the University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin. In his sculptures he uses various materials: starting with bronze, stone wood, to modern synthetic materials. In sculpture, he manages with ease the language
of abstract, but he is also an author of many works that are exceptionally
realistic.
He realizes individual orders for sculptures of various thematic.
One of his last projects is chess, which he made inspired by his fascination
with the culture and history if ancient Greece.
They are hand-made with several kinds of high quality wood: chestnut burl,
birch burl. Some elements are made with composite materials.
What fascinates him in sculpture are unlimited possibilities in interpreting
the world, the play of shapes and materials.
The characteristic of his works is his attention to form and detail; they are
always chosen in the way that lets the work of art express the author’s curiosity of life, and search for perfection.
For him, the sculpture is a profession and a passion, but above all it is a way
to self-improvement and ceaseless admiration of the beautiful and the good.

sculpture

Marta Zaremba

Marta Zaremba
ul. Kościelna 34, 07-401 Laskowiec
www.martazare.pl
www.martazare.blogspot.com
www.facebook.com/martazare
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Od zawsze lubiłam tworzyć różne rzeczy. Jako dziecko dużo rysowałam,
potem zaprzyjaźniłam się z igłą i nitką. Razem z ciotecznym bratem szyliśmy lalki, piórniki i inne rzeczy.
W szkole plastyka i technika były ulubionymi przedmiotami Marty Zaremby. Wtedy też rozpoczęła się jej fascynacja szkicowaniem ludzi. Jakiś
czas temu zaczęła na Allegro sprzedawać końcówki kolekcji z Anglii. Jak
mówi, gdy się kupuje biżuterię z outletu, spakowaną w worki, to zdarza
się odrzut – to trzeba wymienić karabinek, to coś przykleić, to coś poprawić, żeby nie sprzedawać bubla. Okazało się, że w hurtowni także robi
się selekcję i zepsute rzeczy odkłada na złom. Ten złom dla Marty Zaremby okazał się skarbem – milion oczek, cyrkonii, łańcuszków, koralików.
Zaczęła z nich wytwarzać biżuterię.
Jak sama przyznaje, brakowało jej jednak techniki. Każdą wolną złotówkę inwestuje w warsztaty, by poznać różne metody wytwarzania. Opanowała już takie techniki jak decoupage, sutasz i filcowanie. W jej pracowni
oraz na jej stronach internetowych można zakupić gotowe wyroby albo
złożyć indywidualne zamówienie. Oprócz tworzenia niepowtarzalnej biżuterii – zajmuje się także organizacją rękodzielniczych warsztatów oraz
twórczych spotkań.

biżuteria artystyczna, sutasz, decoupage, makrama

I have always enjoyed creating things. As a child, I used to draw a lot, then
I got acquainted with needle and thread. Along with my cousin, we used
to sew dolls, pencil cases, and other things.
At school, Marta Zaremba’s favourite subjects were art and domestic
science. That was the time when her fascination with sketching people
started. Some time ago she begun selling outlet items from England in
the internet. She says that when you buy outlet jewellery, all packed in
bags, some things are rejected: you need to change a carabiner, glue or fix
something, in order not to sell trash. It turns out that in the warehouse they
also make selection and the broken things are considered junk. For Marta
Zaremba, this junk proved to be a treasure – a million eyelets, zirconias,
chains, and beads. She started turning them into jewellery.
She admits that the lacked skill. She invests each penny into workshops,
in order to get to know various methods of making jewellery. She has
already mastered such techniques as decoupage, soutache, and felting. In
her workshop and on her website, there are ready-made products to be
bought, and there is also a possibility of placing an individual order. Apart
from jewellery-making, she also organizes craft workshops and creativity
meetings.

artistic jewellery, soutache, decoupage, macramé

Realizacja projektu pozwoliła spojrzeć na polską sztukę użytkową w nowy sposób. To nowe spojrzenie dotyczy nie tylko wartości artystycznych, ale także miejsca tradycyjnych zawodów we współczesnej gospodarce.
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Serdeczne podziękowania składam osobom, dzięki którym stało się to możliwe:
przedstawicielom Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za nieocenioną
pomoc w realizacji przedsięwzięcia:
ǷǷ Pani Ewie Planutis
ǷǷ Pani Urszuli Gielniowskiej
ǷǷ Panu Witoldowi Kajszczakowi
Prezydentom miast goszczących targi rzemiosła artystycznego za wsparcie, jakie
otrzymaliśmy w organizacji targów:
ǷǷ Prezydent Miasta Łódź – Pani Hannie Zdanowskiej
ǷǷ Zastępcy Prezydent M. St. Warszawa – Panu Michałowi Olszewskiemu
ǷǷ Prezydentowi Miasta Białystok – Panu Tadeuszowi Truskolaskiemu
Szczególne podziękowania dla wszystkich uczestników i uczestniczek Targów
Rzemiosła Artystycznego – Państwa zaangażowanie i udział w projekcie służyły
nie tylko promowaniu firm, które Państwo prowadzą, ale przede wszystkim budowaniu marki polskiego rzemiosła artystycznego.
Artur Wywigacz

The realisation of this project made it possible to perceive Polish applied art differently. Not only does the new approach concern artistic values, but it also applies to the position of traditional professions in the modern economy.
I wish to express my thanks to those who made it possible:
The Representatives of Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (Polish Agency for Enterprise Development) for the invaluable assistance in the realization of
the project
ӬӬ to Mrs. Ewa Planutis
ӬӬ to Mrs. Urszula Gielniowska
ӬӬ to Mr. Witold Kajszczak
To the mayors of the host cities of the arts and crafts fairs for the support in organization of the fairs:
ӬӬ the Mayor of Łódź – Mrs. Hanna Zdanowska
ӬӬ the Deputy Mayor of the City of Warsaw – Mr. Michał Olszewski
ӬӬ the Mayor of Białystok – Mr. Tadeusz Truskolaski
Special thanks to all the Participants of the Applied Arts Trade Fair – your involvement and participation in the project served not only to promote your companies,
but also to develop the brand of Polish applied arts.
Artur Wywigacz

Wydawca/Publisher for:
Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28 lok. 8
15-889 Białystok
tel./fax. +48 (85) 653 77 53
www.towarzystwoamicus.pl
eurobialystok@bia.pl
Realizacja/Publisher by:
BV Sp. z o.o.
ul. Rynek Kościuszki 2
15-426 Białystok
Tłumaczenia/English translation:
Marika Płaczkowska
Białystok 2012

www.salonartystowrzemiosla.pl

